
Productinformatieblad en verwerkingsvoorschrift Sierbestrating 

Geachte consument, 

U hebt gekozen voor sierbestrating uit het assortiment van Nieuwenhuis 

Buitenleven. Voor een juiste verwerking willen wij u doormiddel van dit 

productblad informeren over de verwerking en het onderhoud van de tegels.  

Algemene productinformatie: 

- Sierbestrating is vorstbestendig 
- Onkruidbrander en staalborstel kunnen schade veroorzaken aan de 

bestrating. 
- Gebruik nooit strooi- of dooizout. Dit kan de bestrating ernstig aantasten.  

 
Of bestrating geschikt is voor een oprit is afhankelijk van de volgende factoren: 

- Het product dient minimaal 6 cm dik te zijn.  
- Het product moet een afstandhouder en facet hebben, of getrommeld zijn.  
- Het product mag geen wildverband zijn.  
- Het product mag niet groter zijn dan 60x60 cm tenzij het gewapend is.  

 
Smartton Aqua, Smartton Nature Wave, Kaiserstone, Ageton en Eliton, 60plus Soft Comfort en 
terrasserie+ zijn niet geschikt om af te trillen.  
Verder geldt dat tegels groter dan 30x30 cm nooit afgetrild mogen worden.  
 

Controle vooraf bij levering 

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch 

de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur- en structuurverschil. Hiermee 

voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking.  

Wij raden u aan om de productiedatum, welke op het pakket te vinden is, op te schrijven. Dit is 

handig voor het nabestellen van bestrating.  

Bij elke soort bestrating dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig kan zijn voor 

beschadigingen. Wij raden u aan om de bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en 

verwerken zorgvuldig te behandelen. Schuif bestrating nooit over elkaar heen en gebruik het 

juiste gereedschap.  

Houdt rekening met zaagverlies, en eventuele uitval bij breuk of beschadiging. Wij adviseren om 

5% meer te bestellen. 

Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering te melden. Doe dit doormiddel van foto’s 

en een uitleg van de klacht op te sturen naar info@nieuwenhuisbuitenleven.nl of whatsapp dit 

naar 06-30066985.  

Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud, en kan na 

verwerking dan ook geen reden meer zijn tot klacht. 

mailto:info@nieuwenhuisbuitenleven.nl


Verwerking 

Zorg altijd voor een stabiele fundatie. Dit kan eventuele verzakkingen en beschadiging van uw 

bestrating voorkomen. Wij adviseren een goede fundering, bestaande uit minimaal 20 cm 

Stabicare. Wat ook vaak gebruikt wordt is ophoogzand. Dit is echter afhankelijk van 

bodemgesteldheid ter plaatse. Het is aan de professionele verwerker om dit te beoordelen en 

hierin de juiste keuze te maken.  

Leg de tegels op afschot met een verloop van minimaal 1 cm per strekkende meter. Wij 

adviseren bij gebruik van onkruidwerende voegmiddelen een minimale voeg van 3 mm. Bij 

onkruidremmende voegmiddelen is een minimale voeg van 2 mm al voldoende. Om de juiste 

voegbreedte te creëren kunt u eventueel gebruik maken van voegkruizen. 

Gebruik opsluitbanden om te voorkomen dat uw bestrating gaat schuiven. Plaats deze ongeveer 

1 cm lager dan de bovenkant van de tegels. Mocht uw terras iets gaan verzakken dan steken de 

banden niet boven de tegels uit.  

 

Zagen van bestrating 

Op het moment dat u niet helemaal uitkomt met de bestrating, kunt u dit op maat zagen, of 

knippen (let op, niet alle bestrating kunt u knippen).  

- Zaag altijd nat. 

- Zaag niet op bestrating wat u net heeft gelegd. 

- Om vlekvorming te voorkomen dient u alles na het zagen direct schoon te spoelen met 

schoon water.  

- Pas op met het druppen van zaagwater op de eerder gelegde bestrating.  

- Zorg dat de tegel altijd goed vastligt, zodat deze niet weggeslagen wordt door de zaag. 

Ook wij kunnen uw bestrating op maat zagen, mits wij genoeg bezetting hebben.  

Afwatering 

Voorkom wateroverlast op uw terras en kies voor de juiste afwateringsproducten. De trend van 

steeds grotere tegels en minder voegen maakt een goed doordachte waterhuishouding 

noodzakelijk. Vraag een van de medewerkers van Nieuwenhuis Buitenleven naar de 

mogelijkheden van afwatering en drainage. 

Kalkuitslag 

Betontegels worden gemaakt van natuurlijke stoffen zoals water, granulaat, kalk en cement. 

Kalkuitslag is een 100% natuurlijk verschijnsel dat zich voor kan doen bij alle producten op basis 

van cement. Kalkuitslag beïnvloedt het product op geen enkele manier nadelig. De uitslag 

verdwijnt na verloop van tijd vanzelf, en kan geen reden zijn van weigering, reclamatie, of 

prijsvermindering van onze producten. 



Invoegen 

De juiste voeg versterkt in alle opzichten uw bestrating. Een gevulde voeg zorgt voor stabiliteit 

van uw terras. Zoals eerder aangegeven kan sierbestrating op verschillende manier gevoegd 

worden.  

Varistone LM Aqua voegmortel (onkruidwerende mortel): Zorg voor een schone en droge 

ondergrond. Begin met het natmaken van de bestrating en verdeel de voegmortel over de 

bestrating heen. De mortel dient direct met een rubberen trekker over het oppervlak verdeelt te 

worden en intensief in de voegen verwerkt te worden. Sproei tegelijkertijd water, zodat de mortel 

als het ware vloeibaar wordt. Overtollige mortel direct van het oppervlak verwijderen met de 

rubber trekker en afvegen met een zachte bezem. 

 Varistone PZ Easy (onkruidremmende mortel): Begin met het schoonmaken van de bestrating, 

en zorg voor een schone en droge ondergrond. Strooi de PZ Easy over de bestrating uit, en verdeel 

dit gelijkmatig. Zodra dit goed in de voegen zit moeten de restanten van de bestrating geveegd 

worden. Eventueel kunt u voorzichtig met een bladblazer de laatste resten verwijderen. Hierna 

kunt u de bestrating besproeien met water. Restanten direct daarna wegspoelen met een hardere 

waterstraal.  

 

 

 

 

Onkruidremmend voegzand: Wat ook nog een mogelijkheid is, is om de bestrating in te vegen 

met onkruidremmend voegzand.  

Laat nooit resten op uw bestrating liggen, want dit kan vlekken veroorzaken die moeilijk te 

verwijderen zijn. Deze vlekken worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking, en zullen 

vanzelf door verwering moeten verdwijnen. 

 

 

Smartton SE Kilimanjaro 40x80x4 cm  

met LM Aqua voegmortel naturel 



Na het leggen van de bestrating 

Wanneer er met hardere materialen zoals zand, steentjes, of tuinmeubilair over betontegels 

geschuurd wordt, kunnen er krassen ontstaan. Wees dus voorzichtig om beschadigingen te 

voorkomen.  

Ook tuindecoraties welke direct op de betontegels geplaats worden, of bladeren kunnen 

vlekken, vervuiling of verkleuring veroorzaken.  

Uitsluiting tot klacht 

Materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn zodanig geaccepteerd en kunnen achteraf geen reden 

tot klacht zijn. Ook materialen die niet verwerkt zijn volgens verwerkingsvoorschriften zijn 

uitgesloten van garantie. Geringe maatverschillen of hol/bolheid bij sierbestratingsproducten 

zijn inherent en mogen binnen de maattolerantie afwijken. 

Nieuwenhuis Buitenleven wenst u veel plezier met uw bestrating 

 

Smartton SE XXS Vlak Amiata 30x60x4 cm 

 

 

Smartton XXS Vlak Monte  

Titano 30x60x4 cm 

 

 

Eliton Linea Kilimanjaro 60x60x6 cm 

 

 

 

 

 


