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1. Toepassingen 
 
• Outcropping sets: kunnen gebruikt worden als een op zichzelf staand accent, als een vrijstaande muur of 

keermuur. Ook ideaal voor het afwerken van een zwembad, zwemvijver of waterelement 
• Trapblokken: voor een pad naar het huis, naar de achtertuin of naar het meer 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Slim ontworpen systeem uit gietbeton 
• Structureel veilige oplossing  
• Rijke texturen gemaakt van echte stenen 
• Beschikbaar in verschillende afmetingen voor een natuurlijke look 
• Beschikbaar in verschillende kleuren 

 
 

3. Beschikbare kleuren en formaten 
 
U vindt alle beschikbare kleuren en formaten op onze website: https://shop.marshalls.be/search?q=rosetta 
 
 

4. Plaatsing  
 
Rosetta biedt verschillende handleidingen die de juiste installatietechnieken beschrijven voor de Rosetta 
Outcropping en Trapblokken. De installatiehandleidingen helpen bij het behandelen van de basisstappen die 
nodig zijn om een mooie, structureel gezonde keermuur te bouwen. Voor een optimale kleurmenging moet u 
producten van verschillende paletten mengen en installeren. 
 
Bezoek de website van Rosetta voor meer tools om Rosetta Hardscapes te installeren:   
https://www.rosettahardscapes.com/tech-resources/technical-resources-overview  
 
Rosetta-blokken hebben schuine hielen om te helpen bij de muurintegriteit en zorgen voor steun van de lagere 
blokken in de muur. Het beslag is belangrijk voor het technische ontwerp van de muur en er moet rekening mee 
worden gehouden tijdens de constructie van een gebogen wandgedeelte. 
 
Bij een bolle bocht kan een overlap ontstaan tussen enkele blokken in de muur. De beste manier om met deze 
overlap om te gaan, is het uiteinde van het kleinere blok af te zagen, waardoor de blokken strak op elkaar passen 
en alle hielen goed vastzitten. 
 
Bij een holle bocht zal de voorkant van de stenen telkens raken, maar kunnen er holtes ontstaan aan de 
achterkant. Vul deze holtes dan op met steen. 
 

https://shop.marshalls.be/search?q=rosetta
https://www.rosettahardscapes.com/tech-resources/technical-resources-overview
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Tenslotte heeft Rosetta twee hoekblokken om een hoek van 90 ° in de muur te maken. De hoekblokken zijn 
vierzijdig en kunnen afwisselend worden geïnstalleerd om een meer willekeurige uitstraling te behouden. 

 
 

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard. 
 
 
 
 
 
 



 

    
 
 

Marshalls NV 
Nieuwstraat 4a 
B - 2840 Rumst, België 
T : +32 (0)3 880 86 00 
E-mail: infobe@marshalls.be 
 
www.marshalls.be 
www.marshalls.nl 

ROSETTA 
 
 

21-2-2022  Pagina 3 van 3 

5. Onderhoud 
 

• Regelmatig afborstelen of afspuiten met de tuinslang volstaat om uw stenen mooi te houden. 
• Reinig nooit met hogedruk. Hierdoor maak je het oppervlak ruw, waardoor vuil zich gemakkelijker 

vasthecht. 
• Beperk het gebruik van chloorhoudende producten op de stenen. 
• Zorg ervoor dat bij gebruik van dooimiddelen nergens ophopingen van strooizouten voor langere tijd 

blijven liggen, anders kan het oppervlak alsnog aangetast worden. 
 
Meer informatie over het onderhoud van betonproducten: https://marshalls.be/wp-
content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_NL.pdf  
 
 

6. Technische specificaties  
 

Specificatie Waarde 

Toleranties: 
Lengte en breedte: +/- 10 mm 
Dikte: +/- 10 mm 

Wateropname: klasse 2(B) ≤ 6% 

Druksterkte: ≥ 30 N/mm² 

Vorstbestendigheid: Geen dooizouten gebruiken 

Dichtheid: 2300 kg/m³ 

 
 

7. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
 
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_NL.pdf
https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_NL.pdf
https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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