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SERIE'S: CERASUN (REDSUN)
LEGINSTRUCTIE CERASUN TEGELS ZOALS OPGESTELD DOOR REDSUN
VOORWAARDEN
Ongebonden ondergrond (zand/split)
Alternatief: Ondergrond uit beton (Terras of balkon)
Goede omranding van bijv. opsluitbanden
VERLEGGEN IN EEN ONGEBONDEN ZAND/SPLIT BED
Voor het verleggen van de 4cm dikke CERASUN tegels moet u een waterdoorlatende ondergrond uit zand
of split met een dikte van 30-50mm aanbrengen.
Wij adviseren u om deze zand/split laag machinaal te verdichten om zo een goede stabiele ondergrond te
verkrijgen.
Zorg voor voldoende afschot (minimaal 1%)
De Cerasun tegels kunnen nu met een voegafstand van tenminste 5 mm gelegd worden. Hiervoor kunt u
gebruik maken van de REDSUN Spacers 5mm.
REDSUN heeft ook 3mm Spacers in het programma.
Om ervoor te zorgen dat de tegels tijdens het leggen niet verschuiven en de voegafstand overal gelijk blijft
is het raadzaam om gebruik te maken van deze REDSUN-spacers. Verwijder de spacers niet todat alle tegels
gelegd zijn. U verwijdert de spacers pas op het moment dat u gaat voegen.
Voor eventuele correcties bij het verleggen mogen de CERASUN tegels uitsluitend met een rubber hamer
aangeklopt worden.
Een goed onder afschot aangebrachte stevige vlakke ondergrond waarborgt een glad terras oppervlakte,
vergemakkelijkt het leggen van de tegels en u hoeft minder te corrigeren.
De sluitvoeg aan bijv. vaste gebouwen, wanden of opsluitbanden moet voldoende breed zijn om kleine
bewegingen zoals uitzetten, krimpen door warmte en kou van de tegels te kunnen absorberen.
Het aantal dilatatie voegen is afhankelijk van o.a. de grootte van het te leggen oppervlakte en de kleur
van het materiaal (donkere kleuren reageren meer op temperatuur verandering dan lichte kleuren.)
Na het leggen kunt u de REDSUN Spacers verwijderen, het oppervlakte reinigen en de voegen met
waterdoorlatende Bostik Voegmortel 1C Flex gaan invoegen.
De voegmortel kan geen stabiliteit waarborgen als de ondergrond niet stabiel is. Alleen bij een stabiele
ondergrond kan een vaste voegmortel breukvrij blijven.
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