Thtoe ywouray
dreams !

Betonstraatstenen
De klassieker binnen de Stone & Style collectie is de Cassaia
betonstraatsteen. Dit is de rustieke versie van de Carreau.
Na het verouderen krijgt deze steen een rustiek uitzicht met
afgeronde hoeken. Dit gamma in zes formaten, allen 6 cm dik,
biedt een breed gamma van 11 kleuren (niet elke kleur bestaat
in elk formaat). Het multiformaat Cassaia Caprice maakt

speelse creaties mogelijk. De Carreau en Cassaia laten
zich, voor een subliem totaalplaatje, uitstekend combineren
met de Carreau Megategel, de Carreau Megatrappen, de
Carreau Megapalissadeband, de Carreau Border, de Rockstone
betonstraatsteen en met andere materialen uit het Stone&Style
gamma of zelfs met hout of kiezel.
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Betonstraatstenen
Onderhoud
• Normale vervuiling kan verwijderd worden met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
• Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent. Voor olie- en vetvlekken zijn producten verkrijgbaar
bij de bouwhandelaars (Lösefix van Lithofin, HG Super remover ..).
• Groene aanslag kan in de meeste gevallen eenvoudig verwijderd worden door de bestrating te behandelen (gieten of sproeien)
met anti-mos producten. Deze zijn bij de bouwhandelaar te verkrijgen (o.a. HG groenaanslagreiniger, Lithofin Allex, ...).
• Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de bestrating beschadigen.
Het oppervlak zal verruwen waardoor de bestrating poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.
• Zand na de reiniging de bestrating opnieuw in en de bestrating ziet er als nieuw uit.

Plaatsing
• Neem voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden, eventueel afdekken
met plasticfolie Opgelet: het te lang afdekken kan kalkuitbloei veroorzaken.
• Reinig iedere dag op het einde van de werken het oppervlak met zuiver water.
• Voer nooit zaagwerken uit op of naast de geplaatste bestrating.
• Gebruik een trilplaat met instelbare trilkracht en voorzie de trilplaat
van een zuivere rubberen zool.
• Aftrillen bij regenweer vermijden om cementafzetting aan het oppervlak te voorkomen..
• Plaats op de fundering een straatlaag van 3 à 4 cm dik, die bestaat uit goed gegradeerd,
zuiver en gewassen rivierzand (0/5) met weinig fijne deeltjes.
• Vul de voegen op met zuiver wit gewassen kwartszand. Het gebruik van verontreinigd
zand kan verkleuring van de bestrating tot gevolg hebben.

Cassaia klinkers hebben een
ruwe onderkant en een gladdere
bovenkant. Om kleur en structuurverschillen te vermijden is
het noodzakelijk dat de Cassaia
klinkers altijd met de gladde kant
naar boven worden geplaatst.

