
 

 

 

 

 

 

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te 
conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven. 

 

Alle Gardenlux muurelementen stapelt u op een goed verstevigde ondergrond tot een opbouwhoogte 
van circa 50 cm. 
Om te stapelen vanaf een stabiele ondergrond adviseren wij u om onder de onderste laag elementen in 
een goed aangetrild zandbed een rij tegels of opsluitbanden plat neer te leggen en hier de onderste laag 
muurelementen op te verlijmen. 

 

Als u hoger gaat stapelen dan 50 cm, is een fundering een vereiste. Een goede fundering maakt u door 
een geul in de grond te graven van minimaal 60 cm diep (vorstgrens). Stamp de ondergrond goed aan, 
breng een betonwapening aan en stort hierop de betonspecie. Strijk de betonspecie goed waterpas af 
en houd tijdens het uitharden van het beton de specie vochtig. Na een paar dagen is de fundering 
voldoende uitgehard om uw muur er op te kunnen metselen of verlijmen. Een goede fundering is twee 
tot drie keer zo breed als de muur die u er op wilt bouwen. 

 

Om muurelementen te verlijmen heeft Gardenlux twee soorten steenlijm in het assortiment. Allen zijn 
uitermate geschikt om muurelementen te verlijmen, maar lees altijd eerst goed de gebruiksaanwijzing. 

 

Bij levering van meerdere pakketten muurelementen dient u deze door elkaar te mengen om een 
optimale kleurschakering te verkrijgen, dus nooit pallet voor pallet opmaken. 

 

Onderhoud van Muurlementen doet u met: 

Gardenlux Green Delete voor verwijdering van alg. 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de pagina’s wetenswaardigheden Decoratieve Elementen, 
Wat U Moet Weten en Onderhoud op deze website.  

 

Lees voor gebruik van Onderhoudsproducten, Voegzand en Steenlijmen altijd de gebruiks- 
aanwijzing op de verpakking, en doe altijd eerst een proef op een steen of tegel om te zien of het 

resultaat naar wens is, alvorens u het hele terras behandelt. 


