Mega-Trap/Mega-Palissadeband/
Rockborder Rockstone
Mega-Trappen, Mega-Palissadebanden en Rockborders

je een extra dimensie aan je tuin of terras. De Rockborder

hebben het typische gekorrelde uitzicht van de Rockstone

werkt het geheel perfect af. Het Rockstone gamma is

producten. Ze sluiten daarom perfect aan bij de Rockstone

verkrijgbaar in zes kleuren: Silver, Blue Steel, Black,

Megategels en klinkers uit de collectie. Dankzij de

Diamond, Dark en Big White. Ontdek ook de Rockstone

fonkelende look van de natuursteen granulaten valt je

Megategels, Rockstone klinkers, multiformaten Rockstone

tuinproject nog meer op. Met Mega-trappen en Mega-

Mega-Linea XXL, Rockstone Mega-Linea & Mega-Matrix.

Palissadebanden integreer je niveau-verschillen en geef

Kleuren

Silver

Blue Steel

Black

Big White

Dark

Diamond

BLUE
STEEL

DIAMOND

DARK

BIG WHITE

100x15x40 cm

✓

✓

✓

✓

✓

50x15x40 cm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Mega-Trap (LxHxB)

BLACK

SILVER

Formaten

MEGA-TRAP

EASY STEP (Trap met teruglopende neus)
100x15x37/40 cm

Mega-Palissadeband (LxHxB)
100x100x8 cm

✓

✓

✓

50x50x8 cm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Rockborder (LxHxB)
100x20x6 cm

✓

✓

Mega-Trap/Mega-Palissadeband/
Rockborder Rockstone
Onderhoud
v Na morsen altijd onmiddellijk reinigen. Zuurhoudende producten, dierlijke uitwerpselen en plantaardige resten kunnen
blijvende vlekken veroorzaken.
v Normale vervuiling verwijderen met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
v Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent. Voor olie- en vetvlekken zijn producten verkrijgbaar bij de
bouwhandelaars (Lösefix van Lithofin, HG Super remover ...).
v Groene aanslag kan meestal eenvoudig verwijderd worden door de tegels te behandelen (gieten of sproeien) met anti-mos
producten. Deze zijn bij de bouwhandelaars te verkrijgen (HG groenaanslagreiniger, Allex Lithofin).
v Vermijd gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de tegels beschadigen, het oppervlak verruwen
waardoor de tegel poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.
v Dankzij de Stone&Style impregnering vermindert de impact van zon, regen, wind en andere externe factoren.

Plaatsing
v Neem voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden, eventueel afdekken met plasticfolie.
Opgelet: het te lang afdekken kan kalkuitbloei veroorzaken.
v Iedere dag op het einde van de werken, het oppervlak reinigen met zuiver water.
v Zaagwerken nooit uitvoeren naast het geplaatste product.

