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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN BLACK BEAUTY GEZOET

Eventueel andere soortnaam: Desert Black. Gezoet wordt ook geslepen of geschuurd genoemd.
Let op: voor andere soorten gelden aangepaste voorschriften, laat u goed informeren.

Let op: dit informatieblad is niet uitputtend, voor meer informatie over aanleg e.d. verwijzen wij u naar de pagina 

Verwerkingsvoorschriften voor betonnen bestratingsmaterialen, die gelden in het algemeen ook voor de verwerking 

van natuursteen. Als er nog vragen open blijven dan informeren wij u graag. 

AFKOMST EN SOORT:

Black beauty gezoet is een leisteen afkomstig uit India.

EIGENSCHAPPEN:

Black beauty is een afzettingsgesteente, in meerdere oppervlakte bewerkingen te verkrijgen 

met ieder zijn specifieke uiterlijk en eigenschappen. Black beauty gezoet heeft een gladde 

oppervlakte en kan aan de zichtzijde kleine schuurkringen vertonen.

TOEPASSING:

Deze tegels zijn geschikt voor terrassen, paden en langs zwembaden. 

De tegel is chloorbestendig en bij juiste verwerking, vorstbestendig.

VERWERKING:

De tegels dienen gestraat te worden op zand, gestabiliseerd zand of op een betonvloer.

Deze tegels kunnen niet geknipt maar kunnen met een diamant zaag op maat gemaakt worden.

De tegels straten met een voeg zodat ze kunnen werken bij wisselende belasting en temperatuur.

Deze tegels mogen niet aangetrild worden.

ONDERHOUD:

Schrobben met lauw water, geen zeep gebruiken, hogedrukspuit kan incidenteel met beperkte druk.

Uw leverancier heeft speciale middelen om na de winter alg te verwijderen en producten om de 

tegels te reinigen en te impregneren.

BESCHERMING:

Na verwerking impregneren met kleurverdieper of vlekstop totdat de zichtzijde verzadigd is.

Deze tegel is niet zuurbestendig en niet kleurvast.

Vlekstop maakt deze tegel niet zuurbestendig maar zorgt wel voor afdoende bescherming tegen

vlekken. Kleurverdieper zorgt naast bescherming tegen vlekken tevens voor een volle diepe kleur. 

Omdat kleurverdieper ook geen bescherming biedt tegen zuur (zure regen) zal deze kalksteen 

desondanks zijn kleur verliezen en ontstaat er een patine. Om dit proces maximaal te vertragen,

deze behandeling voor de winter en in de lente herhalen.

BELANGERIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

Hard en glad en daardoor prettig te belopen.

Makkelijk te reinigen.

Krasgevoeligheid.

Na verloop van tijd ontstaat een patina laag, de tegel is vergrijzend ook als er wordt geïmpregneerd.

Chloor- en vorstbestendig, indien op de juiste wijze verwerkt.

De tegel kan kleine schuurkringen aan de zichtzijde vertonen.

Zoals bij elke natuursteentegel komen bij deze tegel beschadigingen, afgebroken hoekjes en 

splinters voor, dit is een eigenschap van natuursteen.

Eigenschappen van een product zijn geen reden om het te ruilen of te retourneren.

Partijen kunnen afwijken van getoonde monsters.


