
• Muurblokken zijn door en door geproduceerde betonblokken. 
Het is niet noodzakelijk, maar wel mooier om de bovenzijde als 
zichtzijde te verwerken;

• Hoe hoger de blokken worden gestapeld, hoe zwaarder ze 
worden belast, hoe groter de kans op afsplintering. Bestel ruim 
voldoende blokken, zodat u eventueel meerverbruik (zaagwerk 
of schade) kunt opvangen met blokken van dezelfde levering;

• Controleer voor verwerking of alle blokken van dezelfde 
productiedatum zijn; 

• De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de 
verpakking dus kort voordat u begint;

• De blokken zijn zorgvuldig samengesteld uit diverse natuurlijke 
grondstoffen. In deze grondstoffen kunnen tintverschillen 
voorkomen. Dit betekent dat deze tintverschillen tevens in 
het eindproduct kunnen voorkomen. Bij gebruik van meerdere 
pakketten is het raadzaam om blokken uit verschillende pakken 
zo veel mogelijk door elkaar te gebruiken voor een optimale 
kleurschakering;

• Indien de muur langer is dan 10m, dient deze voorzien te zijn 
van dilatatievoegen. Ook tussen muren, gevels en pilaren zijn 
dilatatievoegen nodig; 

•  Indien u blokken zaagt, doe dit dan buiten het werk. Voorkom 
dan dat spoelwater of zaagstof op het werk komt. Dit is achteraf 
lastig te verwijderen; 

 

• Bewaar altijd de aankoopnota’s, vrachtbrieven en labels van 
pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze 
informatie van belang;

• In geval van zichtbare gebreken mogen de producten niet 
verwerkt worden. Na verwerking zullen klachten met betrekking 
tot zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen 
worden;

• Zorg altijd voor ventilatieruimte tussen de blokken en daarop 
geplaatste voorwerpen (bloempotten, beelden ed.). Daarmee 
voorkomt u witte vlekken als gevolg van zogenaamde alkalische 
schade;

• De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder 
gaan dan vervanging van gebrekkig erkende waren; (kosten van) 
verwerking en overige kosten vallen daar niet onder.

•  Onderhoud de blokken met een borstel en water aangelengd 
met groene zeep. Het gebruik van een 
hogedrukreiniger zonder vuilfrees en tot 100bar is toegestaan. 
Houd tenminste 30cm afstand tussen reiniger en de blokken;

•  Vermijd het gebruik van dooizouten; 
•  Mocht u de blokken schoon willen maken met water uit een 

bron, dan dient dit water roestvrij te zijn; 

 
•  Voor elk onderhoudsproduct geldt: Lees voor gebruik eerst goed 

de aanwijzingen op de verpakking. Bij twijfel altijd eerst op een 
onopvallende plaats uitproberen. 

Verwerkingsvoorschrift Muurblokken

Algemeen

Onderhoud Muurblokken 

Tot slot

De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.

Muurblokken zijn maatvast en hebben een lang kleurbehoud. 
Voor muren tot een hoogte van 80cm voldoet een gestabiliseerde 
ondergrond. Vanaf een hoogte van 80cm is een betonfundering 
raadzaam voor extra stabiliteit en draagkracht.
 
Deze verwerkingsvoorschriften gelden voor de volgende varianten: 
- Een muurblok met een glad oppervlak rondom.
- Een muurblok met een verouderd uiterlijk.
- Een muurblok met een grillig aangezicht en een gladde boven- 

en onderkant.
- Een muurblok dat na productie gespleten en getrommeld is.
- Een muurblok met een glad oppervlak rondom en een facetrand.
- Een muurblok dat gekliefd en getrommeld is.

Deklaag Nee
Nabewerking beton  Geknipt en/of getrommeld
Facet/vellingkant  Ja (New, Old, Split, Tumbled, Walling),  

Nee (Facet)
Toepassing Niveauverschil
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