
WESER Bauelemente-Werk GmbH
Alte Todenmanner Straße 39
D-31737 Rinteln

Postbus 1740
D-31727 Rinteln

Centrale:
Telefoon +49 (0)5751 9604-0

Verkoop:
Telefoon +49 (0)5751 9604-34, -35, -45 oder -66
Telefax +49 (0)5751 9604-42

verkauf@weserwaben.de
www.weserwaben.de
www.weser.eu

Uw specialist

www.weserwaben.de  
www.weser.eu

Muur- en
paalafdekkers

Bescherming 
tegen 
weersinvloeden
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  optimale, duurzame bescherming 
tegen weersinvloeden

  muur-, paal- en eindafdekkingen

  alle modellen met druipkant

 geringe wateropname  

  vertanding aan onderzijde 

 voor eenvoudig leggen

 kwaliteit volgens DIN EN 13198

Bezoek ons online!

  En hoe beschermt 

u uw muren?
Nu ontdekken:

 Ons nieuwe 

oppervlak CRUSH®



* Muurafdekkingen zadeldak in ‚bruin‘ evenals muurafdekkingen in vlak ‚antraciet-wit gemêleerd‘ wijken qua vorm en gewicht iets af van de vermelde gegevens! 

1  WESERWABEN® wetcast-producten zijn met de hand vervaardigd. Hier worden natuurlijke materialen verwerkt die onderhevig zijn aan karakteristieke schommelingen.  Op grond van deze schommelingen en verschillende produc-
tiemethoden en -tijdstippen kunnen kleurafwijkingen ontstaan. Deze afwijkingen zijn gewild en zijn geen reden voor reclamatie.

De WESERWABEN® muur- en paalafdekkingen onderscheiden zich door 
hun kwaliteit en functionaliteit. Maathoudend, robuust speciaal beton 
garandeert een hoge gelijkmatige materiaaldichtheid. 

De geringe wateropname van de WESERWABEN® muur- en paalafdek-
kingen van beton voldoet aan de vereisten van NEN EN 13198 en zelfs 
aan de aangescherpte voorwaarden van de vorst-dooizoutbestendigheid. 
Daarnaast zijn alle afdekkingen voorzien van een druipkant. De muur 
hoeft dus niet eerst te worden afgedicht.

Door de vertandingsgroeven* aan de onderzijde kunnen de afdekkingen 
eenvoudig, snel en voordelig worden aangebracht en wordt een optimale 
hechting op de mortel bereikt.

Hoeken worden zo nodig door middel van een versteksnede met de 
doorslijpschijf ter plekke op maat gesneden.

Met twee identieke eindafdekkingen kunt u individuele paalafdekkingen rea-
liseren, bijv. door de afdekking voor rechthoekige palen op maat te snijden.  

De afdekkingen worden op een vlakke ondergrond gelegd in een 2 tot 
3 cm dik mortelbed. Let bij de plaatsing op een exacte uitlijning van de 
hoogte en de ligging.

Stootvoegen moeten worden uitgevoerd met een 1 cm brede mortelvoeg.

In het muurwerk voorhanden dilatatievoegen moeten bij het leggen van 
de muurafdekkingen worden overgenomen. Om een maximale water-
dichtheid van de muurafdekkingen en voegen te kunnen waarborgen, 
kunt u deze verzegelen met een hydrofoberende impregnering (neem de 
fabrikantenvoorschriften in acht). Wij adviseren hiervoor het gebruik van 
WESERWABEN® speciale impregnering of een in de handel verkrijgbaar 
kwaliteitsmerk.

De erkende regels van de bouwkunst evenals de plaatselijke voorwaarden 
moeten principieel in acht worden genomen.

Zoals alle betonartikelen kunnen WESERWABEN® muur- en paalafdek- 
kingen kleurverschillen/uitslag vertonen. De kleur past zich automatisch 
aan door normale milieu-invloeden. Kleurverschillen en uitslag zijn terug 
te voeren op natuurlijke processen. Ze kunnen met in achtneming van 
economische aspecten technisch niet worden uitgesloten en vormen geen 
gebreken en zijn dientengevolge geen reden voor reclamatie.

De WESERWABEN® speciale impregnering beschermt bovendien tegen  
vuil en vergemakkelijkt de reiniging.

=  vertanding aan 
onderzijde voor 
eenvoudig leggen

 
= druipkant

* Uitzonderingen: Murus Travertin, muurafdekking zadeldak kleur 
‚bruin,‘ muurafdekking vlak in ‚antraciet-wit gemêleerd‘, maten vanaf 
60 cm breedte en speciale afmetingen.

Muurafdekking zadeldak

Muurafdekking zadeldak FVU
kleur ‚bruin‘

Muurafdekking Murus Travertin

Ter bescherming van vrijstaande muren en palen tegen weersinvloeden zoals 
vocht en vorst biedt WESERWABEN® een omvangrijk assortiment hoogwaar-
dige muur- en paalafdekkingen. Verschillende dakvormen, tal van structuren, 
oppervlakken en kleuren zorgen voor een decoratieve afsluiting van het 
muur- en paaleinde. 

Muur- en 
paalafdekkingen

Muurafdekking lessenaarsdak

Muurafdekkingen vlak

Muurafdekkingen vlak-gestructureerd

Muurafdekking vlak FVU  
antraciet-wit gemêleerd

Eindafdekking in natuurgrijs

Oppervlak

naturel grijs

naturel grijs gietwerk

antraciet

lava antraciet CRUSH®

zilvergrijs CRUSH®

bruin

antraciet-wit gemêleerd

grijs-antraciet gemêleerd

antraciet gestructureerd

champagne Travertin1

Artikel

Ca.-maten (buiten) in cm

Ca.-gewicht 
kg/stuk
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Oppervlak al naargelang het artikel

Muurafdekking zadeldak

16,0 3,5-5,5-3,5 49,0   7,0     7,5 •
20,0 3,5-5,5-3,5 49,0 11,0   10,0 • •
25,0 3,5-5,5-3,5 49,0 16,0   11,5 • •
30,0 3,5-5,5-3,5 49,0 21,0   13,0 • • •*

35,0 3,5-5,5-3,5 49,0 26,0   15,5 • • •*

40,0 3,5-5,5-3,5 49,0 31,0   18,0 • • •*

45,0 3,5-5,5-3,5 49,0 36,0   20,0 • •
50,0 5,0-7,5-5,0 49,0 41,0   32,0 • •
60,0 5,5-8,0-5,5 49,0 51,0   37,5 • •

Eindafdekkingen zadeldak

30,0 3,5-5,5-3,5 30,0 21,0   8,0 • •
35,0 3,5-5,5-3,5 35,0 26,0 11,0 • •
40,0 3,5-5,5-3,5 40,0 31,0 14,5 • •
45,0 3,5-5,5-3,5 45,0 36,0 18,5 • •

Paalafdekkingen puntdak

35,0 3,5-5,5-3,5 35,0 26,0   11,5 •
40,0 4,0-6,0-4,0 40,0 31,0   16,0 • •
45,0 4,5-7,0-4,5 45,0 36,0   23,0 • •
50,0 5,0-10,0-5,0 50,0 41,0   31,0 • •
60,0 5,5-13,0-5,5 60,0 51,0   65,0 •

Muurafdekking lessenaarsdak

25,0 5,0-3,5 49,0 16,0   12,0 • •
30,0 5,0-3,5 49,0 21,0   14,0 • •
35,0 5,0-3,5 49,0 26,0   16,0 • •
40,0 5,0-3,5 49,0 31,0   18,5 • •
50,0 5,7-3,7 49,0 41,0   26,5 •

Muurafdekking vlak CRUSH®

25,0 4,0 49,0 16,0   11,3 • •
30,0 4,0 49,0 21,0   13,5 • •
35,0 4,0 49,0 26,0   15,8 • •
40,0 4,0 49,0 31,0   18,4 • •

Muurafdekking vlak

25,0 4,0 49,0 16,0   11,3 • • •*

30,0 4,0 49,0 21,0   13,5 • • •*

35,0 4,0 49,0 26,0   15,8 • • •*

40,0 4,0 49,0 31,0   18,4 • • •*

Muurafdekkingen vlak-gestructureerd

30,0 5,0 49,0 21,0   15,0 •
35,0 5,0 49,0 26,0   17,5 •

Paalafdekkingen vlak Voor gebruik als eindafdekking ter plekke op maat snijden

40,0 5,0 40,0 31,0    17,4 • •

Muurafdekking/tuintegel Murus Travertin (wetcast)

28,0 4,0 75,0 19,0    19,3 •
33,0 4,0 75,0 24,0    22,7 •
38,0 4,0 75,0 29,0    26,2 •

  En hoe beschermt 

u uw muren?

Grote verschei-
denheid in vorm 
en grootte

Uniek gecrusht oppervlak 
voor een bijzondere en 
natuurlijke optiek

Ideale combinaties 
ter bescherming 
en decoratie


