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Belangrijke informatie en toebehoren

Onze producten onderscheiden zich door een 

hoge mate van esthetiek en innovatief design. 

Om ervoor te zorgen dat deze eigenschappen 

jarenlang behouden blijven en de strips niets van 

hun oorspronkelijke uitstraling verliezen, is het 

voor ons van groot belang om aan de hoogste 

kwaliteitsnormen voldoen.

De producten van DE RYCK by WESER worden 

met de grootste zorg vervaardigd en regelmatig 

aan strenge controles onderworpen. De hoge 

kwaliteit van onze producten wordt gegaran-

deerd door een modern matrijzenpark en het 

complexe droogproces. Hoogtechnologische 

productie-installaties in combinatie met echt 

handwerk garanderen een onmiskenbaar, maar 

nooit identiek product. Elke steen weerspiegelt 

de natuurlijkheid van de natuursteen. U kunt 

erop vertrouwen dat ze net zo sterk, robuust 

en houdbaar zijn als beschreven en dat u lang 

plezier zult beleven aan dit klassieke bouwma-

teriaal.

Het is echter strikt noodzakelijk dat de 

leginstructies zorgvuldig worden opgevolgd 

om een lange levensduur van de producten te 

waarborgen. Voor een optimale (kleur)verde-

ling is het raadzaam om de producten uit de 

verschillende dozen met elkaar te mengen. De 

eenvoudige verwerking van onze producten 

weerspiegelt zich ook in de eenvoudige bere-

kening van de materiaalhoeveelheden. Kleine 

eenheden, goed verpakt in handige dozen, 

zorgen voor hoge kwaliteit en flexibiliteit.

DE RYCK by WESER-producten worden in een 

speciaal productieproces in verschillende maten, 

vormen en structuren vervaardigd. 

Door de speciale productiemethode kunnen 

kleur- en structuurverschillen optreden – dat is 

gewild. Dit benadrukt nog eens het natuurlijke 

karakter van de producten en verleent hun een 

absoluut natuurlijk steenachtig uiterlijk.

Elke vervaardigde muur geeft een individueel 

beeld, waarbij de manier van aanbrengen, 

de gebruikte voegmassa en de kleur van elke 

steen bijdraagt aan een uniek kunstwerk.

De intensiteit van de kleuren wordt beïnvlo-

ed door de duur van het uithardingsproces, 

d.w.z. dat zowel de betonnen steenstrips als 

de hoekelementen tijdens de productie en de 

verzending vanwege het restvochtgehalte van 

de producten donkerder kunnen zijn en onder 

andere door blootstelling aan de lucht hun uit-

eindelijke kleurtoon bereiken. Dit proces kan 

enkele maanden duren, afhankelijk van het 

weer. De uiteindelijke kleurtoon, zelfs tussen 

de afzonderlijke elementen, wordt pas bereikt 

na het aanbrengen op de muur. 

Voor de nabootsing van natuurlijke kleuren 

variëren de stenen qua kleur en nuance. De 

getoonde kleuren vormen slechts een kleine 

selectie. Individuele stenen, ook als monster-

levering, dekken niet de volledige kleurenveel-

zijdigheid af en zijn daarom slechts bedoeld als 

oriëntatie. 

Wij behouden ons het recht voor, de technische 

gegevens te wijzigen. Voor drukfouten en ande-

re vergissingen wordt geen aansprakelijkheid 

aanvaard.
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Overzicht

Soort steenstrip Getande troffel Type lijm
Opgelet! De kleurkeuze moet 
individueel worden bekeken.

Lijm
Hoeveel-
heid/m²

Voegmortel  
Hoeveelheid/

m²

Droogtijd Speciale impreg-
nering

Hoeveelheid/m²

Benodigde 
tijd/m²

Murok Strato 8 mm WESER Uniflex grijs/wit 4 kg - 6 – 8 h 0,3 l / m²  1 h

Murok Sierra 10 mm WESER Uniflex grijs/wit 4 kg 3,6 kg 6 – 8 h 0,3 l / m²  1,5 h

Murok Lucania 10 mm WESER Uniflex grijs/wit 8 – 9 kg - 6 – 8 h 0,3 l / m²  2 – 2,5 h

Murok Dakota 10 mm WESER Uniflex grijs/wit 8 – 9 kg - 6 – 8 h 0,3 l / m²  1 – 1,5 h

Atlas 10 mm WESER Uniflex grijs/wit 4 kg - 6 – 8 h 0,3 l / m²  1 h

Vintage Brick 8 mm WESER Uniflex grijs/wit 8 kg 6 – 8 kg 6 – 8 h 0,3 l / m²  1 – 1,5 h

City Brick 8 mm WESER Uniflex grijs/wit 4 – 5 kg 3,6 kg 6 – 8 h 0,3 l / m²  1 h

Granulit 8 mm WESER Uniflex grijs/wit 3 kg 3,5 kg 6 – 8 h 0,3 l / m²  1,5 h

Opmerking: De gegevens zijn aanbevelingen en kunnen variëren naargelang de omstandigheden.

Product Oppervlakte van 1 strekkende 
meter hoeken in m²

Murok Strato ca. 0,36

Murok Sierra ca. 0,41

Murok Lucania ca. 0,30

Murok Dakota ca. 0,30

Atlas ca. 0,28

Vintage Brick ca. 0,43

City Brick ca. 0,32

Granulit ca. 0,34

Omrekeningstabel van strekkende 
meter naar oppervlakte in m²

Persoonlijk en professioneel leiderschap betekent: 

onze klanten tijdens het hele bouwproces terzijde 

te staan. Daarom heeft DE RYCK by WESER een 

speciaal assortiment toebehoren ontwikkeld voor 

een professionele verwerking. 

Omdat het eindresultaat grotendeels afhankelijk 

is van het gebruikte materiaal, kunnen wij de 

kwaliteit van onze producten alleen garanderen 

als toebehoren van DE RYCK by WESER wordt 

gebruikt.

• WESER Uniflex-lijm  

• Unijoint voegmortel  

• diepgrond  

• speciale impregnering

Toebehoren Toebehoren per steenstrip-soort

Benodigde 
gereedschappen voor het 
aanbrengen:
• potlood

• waterpas

• duimstok

• emmer

• boor met mixstaaf voor 

 lijm en voegmortel/

 alternatief handmixer

• haakse slijpmachine met   

 doorslijpschijf

• slijpsteen voor het afbramen 

• Zahnkelle

• getande troffel

• voegtroffel

• penseel

• kwast

• sproeifles

• tuinslang

• handveger

• draadborstel

• veiligheidsbril
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Advies voor het aanbrengen
• De strips worden aangebracht op een 

draagkrachtige, vaste ondergrond (pleister, 

gipsplaat, beton, houtvezelplaten, enz.). Voor 

alle andere ondergronden, zoals thermisch 

geïsoleerde gevels, vragen wij u om contact op te 

nemen met de technische ondersteuning van DE 

RYCK by WESER.

• Gebruik voor het snijden een haakse slijpmachine 

met een diamantblad of een tegelsnijder.

• DE RYCK by WESER-producten moeten altijd 

droog en vorstvrij bewaard worden!

• Verwerk de producten alleen bij temperaturen 

tussen 10 °C en 30 °C.

• Gebruik de bijpassende verwerkingsproducten van 

DE RYCK by WESER.

• Om het aanbrengen te vergemakkelijken is het 

raadzaam om van tevoren een

 gedefinieerd vlak op de grond uit te leggen. 

Meng daarbij de steenstrips uit verschillende 

dozen.

• Bij gebruik buitenshuis en in natte cellen raden 

wij dringend aan om de steen- en de hoekstrips 

naderhand te impregneren! 

Download  
Advies voor het 
aanbrengen

De ondergrond moet draagkrachtig, egaal 

en schoon zijn. Hij moet bovendien droog en 

vetvrij zijn. Als de ondergrond poreus of niet-

absorberend is, moet u deze eerst met primer 

behandelen. Na het drogen kunt u beginnen 

met het lijmen.

Stap 1

Breng de stenen met een schuivende beweging 

aan. Begin bij de hoeken en meng de steens-

trips uit verschillende dozen.

Stap 9

Bij het aanbrengen zonder voegen is het be-

langrijk om de bovenkant van de stenen met 

een holkeel uit de lijm af te dichten, zodat er 

geen vocht achter de stenen kan komen.

De zware strips moeten vanwege het hoge 

eigen gewicht in de zogenaamde ‚buttering-

floating-methode‘ (dubbele verlijming) worden 

aangebracht. De lijm moet daarbij zowel op de 

achterkant van de strips als op de muur wor-

den aangebracht.

Stap 8

Deel het complete oppervlak in werkvlakken 

van bijv. 5 rijen steenstrips in. Houd voor de 

voegen (indien nodig) ongeveer 1 cm aan. De 

verticale voegen zijn meestal iets dunner dan 

de horizontale.

Stap 2

De stenen moeten worden aangebracht langs 

een horizontale lijn die met een waterpas 

wordt getrokken.  Golvende lijnen dienen ab-

soluut te worden vermeden.

Stap 3

Stap 10
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De achterkant van de steenstrips moet vóór het 

aanbrengen met een staalborstel worden vrij-

gemaakt van eventuele productresten of stof. 

Eventuele bramen aan de randen moeten vóór 

het aanbrengen met een slijpsteen worden ver-

wijderd.

Stap 4

Meng de lijm volgens de aanwijzingen met een 

mixstaaf in een speciekuip.

Stap 5

Verdeel de lijm met een getande troffel over een 

niet te groot oppervlak, zodat de lijm niet uit-

droogt voordat u de steenstrips hebt aangebracht. 

Werk van beneden naar boven. 8 mm tanden voor 

Murok Strato en alle strips in baksteenoptiek en 10 

mm voor alle andere Murok strips en Atlas.

Stap 6

Het voegen geschiedt met Unijoint voegmor-

tel. De voegmortel moet een aardvochtige con-

sistentie hebben. Gebruik altijd dezelfde hoe-

veelheid water om de mortel te mengen om zo 

kleurverschillen te voorkomen.

Stap 11

Verdeel en strijk de voegmortel glad met een 

voegijzer of slang. De verticale voegen zijn nor-

maal iets dunner dan de horizontale. Als de ste-

nen zonder voegen worden aangebracht, moet 

worden opgelet dat de nog vochtige lijm tussen 

de stenen met een penseel wordt gladgestreken.

Stap 12

Verwijder overtollige lijm met een handveger of 

borstel voordat de lijm uithardt.

Stap 13

Bescherm buitenmuren en natte cellen altijd 

met onze speciale impregnering. De muur 

moet absoluut droog zijn. Breng de speciale 

impregnering aan met behulp van een spuit-

fles of kwast. De steenstrips moeten volledig 

verzadigd zijn.

Stap 14

Als hoekstrips moeten worden aangebracht, 

dient u op te letten dat u bij het aanbrengen 

met deze strips begint. Werk van beneden naar 

boven. Breng de hoekstrips om en om aan, zo-

dat geen kruisvoegen ontstaan.

Stap 7
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WESER Bauelemente-Werk GmbH

Alte Todenmanner Straße 39

D-31727 Rinteln

Postbus 1740, D-31727 Rinteln

Centrale

Tel. +49 (0) 5751 9604-0

Fax +49 (0) 5751 9604-42

info@deryckbyweser.com

Verkoop

Tel. +49 (0) 5751 9604-34 / -35 / -45

Fax +49 (0) 5751 9604-42

verkauf@deryckbyweser.com

www.deryckbyweser.com

Die WESER Bauelemente-Werk GmbH ist dem 
INTERSEROH-EVA-Recycling-System angeschlossen 

mit der Vertragsnummer 25108.


