
1 / 1 

 
 

 

 

BRECCIE BVBA – NIJVERHEIDSLAAN 8, 8580 AVELGEM – BTW BE0462.985.849 – RPR KORTRIJK / REG. NR. 06.19.1.1 
 

Technische Fiche voor Tegels Belgische Blauwe Hardsteen 

Technische Fiche voor Tegels Belgische Blauwe Hardsteen 

Bijzonderheden 

Maattolerantie: ± 2mm in dikte en in formaat. 

Kenmerkend voor Belgische Blauwe Hardsteen is de aanwezigheid van fossielen, scheurtjes, kleine 
zwarte vlekken en witte aders en andere uiterlijke bijzonderheden eigen aan natuursteen. Wij 
controleren voor u de kwaliteit van de gezaagde en bewerkte stukken. 

Aangeraden minimum diktes: 
   dikte 2cm; voor gebruik binnen en voetgangerszone buiten in klein formaat (<50cm)  
   dikte 3cm; terras, inkom, voetgangerszone en onberijdbare wegen 
   dikte 5cm; garage-inritten, voetpaden en niet-regelmatig bereden plaatsen. 
Vanaf formaat 50cm wordt een dikte van minimum 3cm aangeraden voor buiten. 

Romeins Verband – module III bestaat uit drie formaten, namelijk 4 tegels 73 x 50cm, 
2 tegels 50 x 50cm en 4 tegels 25 x 25cm ( = 2,25m² per module). 

Banen vrije lengtes zijn tegels met vaste breedte en variabele lengtes die groter zijn dan de breedte. 

Onze tegels worden verpakt op gewaarborgde paletten of in kisten. 

Wij wensen u in te lichten dat sommige zwarte vlekken zich met de tijd kunnen aftekenen in de steen in 
de vorm van kleine gaatjes. Deze kleine bijzonderheden wijzigen in geen geval de technische 
karakteristieken van de steen, het betref dus geen verborgen gebrek. 

Wij raden u aan om bij het plaatsen altijd een bijzondere aandacht te besteden aan het uitzicht van de 
tegels, want EEN GEPLAATSTE TEGEL IS EEN AANVAARDE TEGEL. Indien sommige stukken voor 
een correcte reden voor plaatsing werden geweerd, zouden deze vervangen kunnen worden. 

Categorie Technische Keuze 

Deze tegels mogen alle bijzonderheden van uitzicht bevatten (zwarte vlekken, witte lijnen, witte vlekken) 
als van uitzicht zagerij inherent aan deze keuze. Geen enkele klacht relatief aan deze bijzonderheden zal 
in aanmerking genomen worden. 

Categorie Normaal Gebouw 

Volgens Technische Voorlichting TV220 van het WTCB, zijn sommige bijzonderheden toegelaten in 
volgende limieten; 
  - Witte aders ≤ 6mm 
  - Witte vlekken ≤ 0,75 dm² 
  - Zwarte vlekken: afgeschilferde zwarte vlekken op het zichtbare vlak van gladde tegels zijn toegelaten 
        onze volgende voorwaarden: 
          • hun diameter moet kleiner zijn dan 2mm 
          • hun aantal is beperkt in die zin dan minder dan 5% van de bevloering is aangetast. 

 


