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LEGINSTRUCTIE RAW STONES ABBEY EXTERIOR 
 
Zodra de RAW Stones bij u geleverd zijn, verzoeken wij u deze bij voorkeur binnen te zetten of in elk geval voldoende te beschermen tegen 

vuil, regen, wind en eventuele vorst. Wanneer u aanvangt met het leggen van de RAW Stones vloer, kunt u de tegels voor verwerking nog 

controleren op eventuele beschadigingen. Wanneer u beschadigde tegels tegenkomt, zijn deze prima te gebruiken voor uw zaagwerk. 

 

Basisprincipes voor het verleggen van RAW Stones 

Voor u  aanvangt met het leggen van de RAW Stones vloer, dient u te zorgen voor een stabiele en trillingvrije ondergrond. Onze voorkeur 

gaat er naar uit de  Abbey Exterior te verwerken op een betonnen- cementendekvloer welke voldoende is uitgehard. Na het storten van de 

ondergrond dient er minimaal 28 dagen droogtijd in acht genomen te worden. Zodra er gestart gaat worden met het leggen van de vloer is 

het van belang dat er goed voorbereid van start wordt gegaan met de juiste producten en tegelgereedschappen.  

 

Starten 

Zodra de ondergrond voldoende droog is, dient u de ondergrond voor te behandelen met de daarbij geleverde primer, Botament D11., 

voor zuigende ondergronden.  Deze wordt door ons altijd bij de order geleverd. Wanneer de primer voldoende droog is kan er gestart 

worden met het aanbrengen van de lijm. Bij de Abbey Exterior wordt er gebruik gemaakt van een lijmkam van 15 mm, om de tegels ‘vol en 
zat’ in de lijm aan te kunnen brengen. De lijm die RAW Stones bij elke bestelling levert is een flexibele lijm, Botament M29 HP Premium 

vloerlijm. 

 

Aangeraden wordt het vloeroppervlak zoveel mogelijk in vierkanten of anders rechthoeken op te delen. Doe dit in vakken tot max. 50m2 

bij vloeren. De verhouding tussen lengte en breedte mag nooit groter zijn dan 1:2, met een maximale veldlengte van 8 strekkende meter. 

 

Het invoegen & lijmen van RAW Stones 

RAW Stones dienen zorgvuldig te worden ingevoegd. Het aanbrengen van het voegsel, maar zeker ook het afnemen vergen aandacht en 

daarom raden wij aan uw RAW Stones vloer telkens per enkele m2 tegelijk in te wassen. Let er goed op dat u kleine porties voegsel 

aanmaakt en maak gebruik van een voegbord. Spons de tegels na het opstijven van het voegsel goed af en gebruik regelmatig schoon 

water. LET OP, RAW Stones vloeren hebben een zgn. open structuur en nemen dus erg snel het voegsel op, waardoor het zich snel hecht 

aan de oppervlakte. 

 

RAW Stones dienen te worden verwerkt met Botament Multivoeg Base 3-30 mm zilvergrijs welke ook door ons bij elke order geleverd 

wordt. Zodra de voeg voldoende is uitgewassen dient als laatste de RAW Stones protector aangebracht te worden. Voor het beste resultaat 

dient dit met een nevelspray (onkruiddrukpomp) te gebeuren.  LET OP, de RAW Stones protector dient te worden onderhouden en wij 

adviseren dit gemiddeld 1 x per jaar te herhalen.  

 

Zorg ervoor dat de RAW Stones ‘vol en zat’ in de lijm wordt verwerkt. Wanneer de tegel op zijn plaats ligt schuift u de tegel voorzichtig 

heen en weer in de lijm voor een goede hechting en volledig verlijmde laag onder de tegel. De RAW Stones dienen met de hand in de lijm 

te worden gedrukt en geschoven en controleer door op de tegel te kloppen of deze gelijkmatig klinkt. Wanneer de tegel een punt heeft 

waar het hol klinkt wanneer u erop klopt, dan is dit een teken dat er tè weinig lijm onder zit en de tegel dus onvoldoende verlijmd is. De 

tegel kan dan tijdens gebruik  op dat punt gaan barsten, dus het is aan te raden in dat geval de tegel los te halen en een dikkere laag lijm 

aan te brengen alvorens u de tegel weer plaatst. 

 

Het komt regelmatig voor dat er dient te worden gespeeld met de voegbreedte. Hierdoor zijn de voegen niet op alle plekken even breed en 

dit hoeft ook niet, sterker nog, dit is de charme van ons handgemaakte product. Juist deze kleine maatverschillen geven de vloer veel meer 

karakter en een prachtig authentieke uitstraling. 

 

Belangrijk: pas na het voegen komt de vloer echt tot zijn recht en zullen de kleurnuances en authenticiteit veel beter zichtbaar zijn. 

Landelijke charme ten top en een vloer om trots op te zijn! 

 

LET OP: De verwerkingsadviezen van RAW Stones zijn slechts een leidraad voor het juist aanbrengen van onze producten. Eventuele 

klachten voortvloeiend na verwerking van een RAW Stones vloer door een derde partij zullen nimmer door “RAW Stones” worden erkend. 
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