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1. Voorbereiding 
 Controleer het geleverde materiaal bij ontvangst op beschadigingen. Opmerkingen dienen 

vóór plaatsing binnen de dertig dagen schriftelijk te worden gemeld met voorlegging van het 
label. 

 Kleurvariaties zijn eigen aan het product. Om een homogeen aspect te bekomen wordt 
aangeraden de panelen voor plaatsing grondig te mengen. 

 Nadat de plaatsing heeft plaatsgevonden worden klachten vanwege zichtbare gebreken niet 
meer aanvaard. 

 Houdt alle geleverde panelen altijd droog voor het plaatsen. 

 Bescherm panelen bij onafgewerkte plaatsing tegen regen en vorst. 
 

2. Plaatsen 
 Bij plaatsing op nieuwe muren adviseert Marshalls om de muur 6 weken te laten drogen 

alvorens de Stoneface wandbekleding op de muur te bevestigen (de nieuwe muur kan nog 
licht bewegen tijdens het drogen en Stoneface moet bevestigd worden op een droge 
ondergrond). 

 Bij twijfel over de toestand van de muur waarop de Stoneface paneeltjes worden bevestigd, 
win steeds professioneel advies in. 

 Plaatsing mag alleen gebeuren bij droog weer en de muur moet droog blijven om maximale 
hechting te garanderen. 

 De ondergrond dient recht, droog, proper en effen te zijn. 

 De volledige ondergrond wordt eerst behandeld met een primer om goede hechting te 
garanderen. De primer moet droog zijn alvorens de paneeltjes erop bevestigd worden. 

 De paneeltjes bevestigen met een flexibele tegellijm. Strijk steeds zowel de rug van de 
paneeltjes als de ondergrond volledig in. 

 De paneeltjes tegen elkaar plaatsen zonder voeg.  

 Plaats de panelen steeds van beneden naar boven om wegglijden tijdens het drogen te 
vermijden. 

 Plaats eerst de onderste rij en laat 2 tot 3 mm vrij tussen de onderkant van de muur en de 
eerste rij paneeltjes om waterinsijpeling te voorkomen. 

 Druk elk paneel stevig aan en vergrendel het steeds stevig in het vorige paneel. Een rubberen 
hamer mag gebruikt worden om de panelen zachtjes aan te tikken en zo de hechting te 
optimaliseren. 

 De bovenkant van de muur dient steeds beschermt te worden met een muurkap opat het 
regenwater niet tussen de ondergrond en de Stoneface panelen kan infiltreren. 

 De ruwbouw- en dilatatievoegen dienen in dezelfde breedte in de tegellijm en de bekleding 
door te lopen. 

 De uitzettingsvoegen moeten minimum 5 mm breed zijn en dienen te worden opgevuld met 
een soepele voeg. De verschillende aaneensluitende oppervlakten mogen niet groter zijn dan 
60 m² (horizontale voegen ongeveer elke 6 m en verticale voegen elke 10m). 
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3. Plaatsen op binnenmuren 
 Plaatsing gebeurt op dezelfde manier zoals omschreven in punt 2. hierboven. 

 Bij plaatsing hoger dan 1,9 m, bevestig de panelen dan steeds mechanisch. 

 Marshalls raadt aan de panelen op een ruwe muur te bevestigen in plaats van op een 
geplaasterde muur om optimale hechting te garanderen. 
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