keramische buitentegel

Kera+ Sol

Kera+ Black

Formaat 60 x 60 x 1 cm

Formaat 60 x 60 x 1 cm

Kera+ Blue

Kera+ Grey

Formaat 60 x 60 x 1 cm

Formaat 60 x 60 x 1 cm

Kera+ Keramiek buitentegel
De nieuwe lijn van Excluton - Kera+ - geeft een nieuwe kijk op het leggen van keramiek tegels in uw tuin. De innovatieve
legmethode biedt u de mogelijkheid om relatief dunne keramische tegels op verantwoorde wijze buiten te gebruiken.
Verkrijgbaar in vier luxe tegeldesigns.
De kracht van de Kera+ zit hem in de innovatieve legwijze, welke onnodig dure en gecompliceerde constructies overbodig
maakt. Een gemodificeerde betontegel, bijbehorende pasplaatjes en de slechts 1cm dikke Kera+ keramiektegel maakt
het mogelijk zelf uw terras te leggen op een strak zandbed. Met een simpele verlijming kunt u jarenlang genieten van een
stabiel, keramisch buitenterras.

Stappenplan

Kera leginstructie
+

Stap 1 - Zandbed
Maak een zandbed met verdicht zand van tenminste 20
Bekijk hier de video
cm dik.

Stap 2 - Kera+ Betontegel
Plaats de betontegel stabiel in het zandbed.

Stap 3 - Voegkruizen
Gebruik de Kingstone voegkruisen voor een gelijke voeg
Bekijk hier de video
tussen de betontegels.

Stap 4 - Kera+ Pasplaatjes
Plaats de pasplaatjes in de speciale pasvormen op de
betontegel.

Stap 5 - Lijmen
Breng met een kitspuit drie lijmrillen aan op de Kera+
betontegel. Niet op de pasplaatjes lijmen.
Raadpleeg uw vakspecialist voor de juiste lijm.

Stap 6 - Kera+ keramiektegel
Plaats de keramiektegel op de pasplaatjes.
Druk de keramiektegel gelijkmatig aan.

®

Kera+ voeginstructie

Kera+ is een combinatie van een gemodificeerde betontegel met een moderne keramische
tegel. Deze combinatie maakt het mogelijk om een keramisch terras te realiseren op een
gewoon zandbed. De voordelen van keramiek nu ook gemakkelijk buiten toepasbaar.

Klik hier
bekijk Video

Stap 7 - Afwerking en voegen
Verwijder de voegkruizen. Voeg het terras in
met King-Assistant Voegmortel Plus. Bekijk hier de video

De juiste voeg versterkt in alle opzichten het
eindresultaat van uw bestrating in positieve zin.
Stap 1 Voorbevochtigen

Stap 2 Uitgieten

Maak de bestrating goed nat met een tuinslang.

Strooi het voegmortel uit over de voegen.

Zandvoegen spoelen uiteindelijk weg en er kan onkruid doorheen groeien.
Voor alle voegen breder dan 5mm kunt u gebruik maken van de KINGAssistant® bestratingshulpmiddelen.
Het Kera+® systeem van Excluton dient te worden verlegd met een voeg.
Gebruik hiervoor de King-Assistant® voegkruizen van 5mm. Deze voegen
worden vervolgens afgewerkt met King-Assistant® Voegmortel Plus.
Deze voegmortel is een kant-en-klaar één component voegmiddel. Deze
voegmortel is toepasbaar op paden en terrassen die uitsluitend gebruikt
worden door voetgangers.

Stap 3 Inwerken

Stap 4 Inwateren

Trek de voegmortel, met een rubber wisser,
in de voegen.

Goed inwateren voorkomt indrogen en
vult de voeg optimaal.

Stap 5 Navegen

Stap 6 Resultaat

Verwijder de laatste voegmortel resten met een
kokusbezem.

Het uiteindelijke resultaat.

bestratingshulpmiddelen

Kera+ Bestratings instructievideo

Kera+® Keramiek tegel, Kera+® pasplaatjes en Kera+® betontegels zijn producten van Excluton bv.

