
Verwerkingsadvies   

   

 

Controle vooraf 

Controleer voordat u begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met 

het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u dan direct tot Doodeman Sierbestrating VOF. Als 

u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verwerking van het product heeft u 

zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Fabrikant en Doodeman Sierbestrating moeten binnen 

aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen. 

Algemeen 

Zorg voor u gaat straten voor een stabiele ondergrond. Een instabiele ondergrond kan leiden tot 

verzakking en onvermijdelijke beschadiging aan uw bestrating. De ondergrond kan bestaan uit een 

puinbed van gebroken puin met daar bovenop een laag ophoogzand (bij opritten) in het geval van 

toepassing op looppaden en terrassen kunt u volstaan met een zandbed van ongeveer 20 tot 25 cm 

SCHOON zand. 

Het is van belang dat de tegels na het zagen en voegen direct worden schoongemaakt met water, 

zodat het slijpsel en voegsel niet kan intrekken in de tegels. 

Het aftrillen van bestrating: 

-afgetrild kunnen worden  :Betonstenen dikker dat 6 cm en niet groter als 

30x60x6 (LET OP siertegels niet aftrillen i.v.m. 

krassen en breuk) en gebakken stenen 

-niet afgetrild kunnen worden  :Siertegels, natuursteentegels, keramisch tegels en 

grote formaten bestrating 

Alle kleurechte producten zoals GeoSteen e.d. altijd aftrillen met een lichte trilplaat met rubberen mat 

om beschadiging aan de toplaag te voorkomen.  

Opritten 

Voor de verwerking van uw oprit zijn niet alle tegels geschikt! Wij adviseren een dikte van minimaal 6 

cm en niet groter als 30x60x6. Informeer voor verwerking of uw tegels geschikt zijn voor uw oprit! 

Beton 

Bij betonproducten, hoe zorgvuldig ook geselecteerd, blijven geringe afwijkingen in kleur en gradering 

mogelijk. Het verdient de aanbeveling om grotere partijen in één keer te bestellen en af te nemen. 

Tevens adviseren wij u meerdere pakketten zoveel mogelijk te mengen. Dit geldt vooral bij 

genuanceerde artikelen. 

Bij genuanceerde kleuren krijgt u een optimale kleurvermenging door de pakken in de juiste volgorde 

aan te breken. Het is belangrijk een goede menging van de stenen te krijgen uit een pakket. Pak 

daarom de stenen van boven naar beneden, nooit laag voor laag. Bij meerdere verpakkingen deze 

door elkaar verwerken. 

Pas altijd op voor bladeren en andere organisch afval, sommige soorten bevatten (looi)zuren die in de 

tegels trekken. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken wel geleidelijk weer 

verdwijnen. 

Gebruik voor het reinigen van tegels nooit een hogedrukreiniger, synthetische schoonmaakmiddelen, 

schuurmiddelen, (dooi)zouten of andere bijtende middelen. 



 

Een aantal betonartikelen, met name grijs beton of producten met een kleurstof, kan gevoelig zijn voor 

kalkuitbloei (witte uitslag). Hierop worden geen klachten geaccepteerd, want alle witte uitslag verdwijnt 

op den duur vanzelf. Door het kooldioxide in de lucht, verandert het calciumcarbonaat langzaam in 

een stof die wel oplosbaar is in water. Het probleem lost zichzelf dus op! 

Trommelstenen worden na productie en uitharding over elkaar gehaald in een soort centrifuge (de 

trommel) genaamd. Hierdoor schuren de stenen tegen elkaar en kan er een hardnekkige gruislaag 

ontstaan, het zogenaamde (trommelgruis. Deze laag zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen, door 

met name weersinvloeden. Tevens adviseren wij u om de stenen voor het aftrillen in te vegen met grof 

scherp zand, waardoor dit gruis sneller zal verdwijnen. 

Alle vermelde maten van artikelen zijn circa. De mogelijkheid bestaat dus dat de maten enigszins 

afwijken. Bent u strikt gebonden aan bepaalde afmetingen, meet dan voor aankoop het product op. 

Gebruik voor het invoegen van de bestrating de juiste voegmiddelen. Laat u hierover goed adviseren 

door onze verkoopmedewerkers. 

Gecoate tegels 

▪ wij raden het af om de gecoate tegels in te voegen met brekerzand en/of voegsplit. Dit om 

krassen in de coating toplaag te voorkomen. 

▪ het is van belang dat deze tegels met beleid behandeld worden. Ze mogen niet over elkaar 

heen geschoven worden. 

▪ zoals elke andere bestrating, geldt voor dit product ook, dienen de pakken zoveel mogelijk 

gemengd verwerkt te worden. 

▪ leg de tegels niet koud tegen elkaar aan, maar met een voeg van minimaal 3 mm verwerken.  

▪ vermijd vlekken door achtergebleven zand of cementresten onmiddellijk met een zachte 

borstel te verwijderen. 

Keramische tegels 

Tegels uitsluitend te gebruiken voor terrassen en paden. 

▪ Controleer voor verwerking de producten op eventuele beschadigingen of afwijkingen. 

▪ Keramische tegels met een onderlaag en keramische tegels van 3 cm dik massief kunnen op 

een gestabiliseerd afgereid zandbed gestraat worden. 2 cm dikke tegels raden we af. 

▪ Tegels leggen met een voeg van minimaal 5 mm.  

▪ Tegels na het leggen voorzichtig aankloppen met een rubberhamer. 

▪ Na het schoonmaken de voegen vullen met voegmortel of een flexibele voeg. 

▪ Klachten bij verkeerde verwerking worden niet in behandeling genomen. 

Reinig uw bestrating materialen nooit met een hogedrukspuit! Reinig uw bestrating met 

schoon heet water een bezem of een algendood. Indien u verder vragen heeft vraag het onze 

medewerkers. Wij wensen u veel plezier in uw nieuwe tuin! 

Doodeman Sierbestrating VOF 

 


