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TECHNISCH INFORMATIEBLAD 
 

KEIM STEENSTRIP - LG 
 

1. PRODUCTOMSCHRIJVING 

KEIM Steenstrip-LG is een lichtgewicht minerale 

steenstrip met ca. 5% organisch aandeel. KEIM 

Steenstrip-LG wordt machinaal geproduceerd en met 

de hand gestructureerd en gekleurd.  

2. TOEPASSINGSGEBIED 

KEIM Steenstrip-LG is uitstekend toepasbaar als 

eindafwerking op gevelisolatie en in prefab-

elementen zoals gevel sluitende elementen, prefab 

penanten, wandplaten en schoorstenen.  

De steenstrips kunnen zowel op een geïsoleerde als 

niet geïsoleerde ondergrond worden toegepast. Met 

de steen-strips is het mogelijk om vrijwel elk metsel-

verband te creëren. 

Kleuren en maatvoering 

Kleur : geen beperking. 

De KEIM steenstrips-LG zijn leverbaar in de volgen-

de typen : 

Strip    eenheid 

− rollaagsteen                               m1 

− waalformaat strek              m2 

− waalformaat 3-4 hoekstrip            m1 

− waalformaat 1-1 hoekstrip            m1 

− waalformaat kop                m2  

(waalformaat = 210x50mm). Overige maten op aan-

vraag. 

Op het werk de steenstrippen van diverse verpakkin-

gen door elkaar gebruiken (minimaal 4 verpakkingen) 

teneinde minimale kleur en maatverschillen te krij-

gen.  

NB : in de kleur en maatvoering kunnen altijd kleine 

afwijkingen ontstaan, het productieproces is voor 

80% handwerk. 

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN  

Bindmiddelbasis 

Acrylaat met 95 % minerale toeslagstoffen. 

 

Voordelen  

− Gevelklinkers authentiek na te bootsen 

− Eenvoudig in te plannen en te verwerken 

− Economisch qua standaardsysteem 

− Veelzijdig qua vorm, structuur en kleur 

− Licht van gewicht 

− Afwijkende kleuren mogelijk 

 

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES 

Voorbehandeling 

De ondergrond moet schoon, droog, egaal, draag-

krachtig en vrij zijn van hechting verminderende res-

ten en mag niet te sterk zuigen. 

Steenstrips zijn licht van gewicht. Ze kunnen daar-

door ook toegepast worden op muren die zelf niet 

veel gewicht hebben. 

Applicatie 

Het geveloppervlak waar de steenstrips op moeten 

worden geplaatst wordt verdeeld in de te hanteren 

lagenmaat (middels spatlijn). 

Steenstrips worden geplaatst met behulp van de 

KEIM Klebespachtel-S. De mortel met een meng-

spindel op de goede consistentie brengen, indien 

nodig extra water toevoegen. 

De mortel aanbrengen tussen de uitgezette lagen-

maat (steeds een vijftal lagen) met een speciaal 

getande spaan. De mortel kan zowel horizontaal als 

verticaal worden aangebracht. Gelieve zoveel mortel 

aan te brengen als in één keer aan strips kan worden 

geplaatst. 

De strips plaatsen door middel van een schuivende 

beweging, voorkom daarbij het ontstaan van holtes. 

Positioneer de bovenste en de onderste laag op de 

hoogtelijn en de overige lagen evenredig verdeeld. 

Strijk de overtollige mortel glad met een platte kwast, 

De mortel vervolgens goed laten aansluiten tegen de 

steenstrips. Na droging van de mortel het overtollige 

materiaal voorzichtig weg borstelen met een zachte 

borstel. Eventueel de voegen later voegen met een 

speciale voegmortel. 
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5. VERPAKKING 

Doos met 3m2 of 3m1.  

6. OPSLAG 

Droog op een pallet. Ook op de bouwplaats be-

schermen tegen vocht. 

7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  

Niet van toepassing. 

8. AFVAL  

EG-Afvalstoffenbesluit Nr. 17 06 04 

 

 

 

 

 

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, 

raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en 

werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste 

ontwikkelingen van onze producten.  Wij garanderen de 

kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aanspra-

kelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. 

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoor-

waarden (VVVF).  
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