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GEKOGELHAMERD

Kogelhameren is het ruw maken van de 
stenen met ronde kogelhamers. Er worden 
m.a.w. lichte oneffenheden in de bovenlaag 
geklopt. De kleurencombinatie in de 
bovenlaag wordt hierdoor rustieker. 
Het kogelhameren geeft een extra dimensie 
aan de betonstenen doordat de randen 
lichtjes afbrokkelen en ruw gemaakt worden. 
Men krijgt het aspect van een trommelsteen 
maar dan met een slijtlaag en een vaste 
maatvoering. 
Het resultaat is dus een ouder ogende, 
rustieke betonklinker met de voordelen van 
een beton-straatsteen.

GENUANCEERD

Dit zijn stenen waarbij 2 of 3 verschillende 
kleuren in de deklaag gecombineerd worden.
Ze kunnen zowel onbehandeld als 
gekogelhamerd geleverd worden.

KLEUREN & AFWERKING BETONSTRAATSTENEN

KLEURVASTHEID
Lithobeton nv stelt zich garant voor de kleurvastheid van betonstraatstenen.
Met zijn uitgebreid kleurengamma biedt hij de ontwerpers en bouwheren talloze creatieve mogelijkheden voor een esthetisch en functionele in-
richting van openbare ruimten en draagt bij tot een grotere veiligheid en een beter comfort voor de weggebruikers.
Door het hoog cementgehalte en zijn doorgedreven verdichting garanderen wij dat de stenen voldoen aan de proeven op vorst-dooibestandheid, 
mechanische sterkte en slijtweerstand.
Door een aangepaste klimatisering worden eventueel kalkuitbloeiingen onderdrukt. Lichte kleurverschillen zijn  echter niet uit te sluiten gezien het 
gebruik van natuurlijke granulaten. (Beperkte kleurnuances zijn eigen aan het product)

LITHOBETON nv kan de kleurvastheid garanderen door: 
• Gebruik van grondstoffen met Benor / CE-certificering.
• Vervaardiging door hooggekwalificeerd personeel met de modernste productietechnologieën;

Het slijtoppervlak (deklaag) te vervaardigen met:
• Granulaten met een maximale korrelgrootte van 4 mm;
• Een cementgehalte voor de deklaag van minimum 400 kg/m³;
• Anorganische kleurpigmenten met een minimumgehalte van 2% van het cementgewicht.
• Kleurondersteunende granulaten, d.w.z. het gebruik van granulaten waarvan de kleur niet contrasteert met de initiële kleur;
• Granulaten met specifieke kleur en samenstelling die bij het nabewerken (boucharderen) de natuurlijke kleur van het granulaat naar 

voor laat komen;
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Onderstaande kleuren zijn mogelijk voor onze verschillende types betonstraatstenen.
Genuanceerd is niet mogelijk voor waterdoorlatende poreuze betonsstraatstenen.
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Boucharderen is het ruw maken van de 
bovenkant van de steen met bikhamers.
Deze oppervlakteverbrijzeling tast de sterkte 
niet aan.
Ze geeft de straatsteen een natuurlijk en 
rustiek uitzicht omdat de natuurlijke tinten 
van de bewerkte bovenlaag het geheel extra 
kleuraccenten en schakeringen geven. 
Door deze nabehandeling worden de 
betonstenen slipvrij.

AFWERKING VAN STANDAARD BETONSTRAATSTENEN
GEBOUCHARDEERD

KLEUREN BETONSTRAATSTENEN

SLEETLAAG KLEURONDERSTEUNEND GENUANCEERD


