Productinformatie
Prefab betonleverancier riolering en bestrating

Wascon® betontegels
Voor een tijdloos effect
De Wascon betontegels hebben een tijdloze

uitgewassen, waardoor de hechting van de kleurechte

uitstraling en kennen een grote diversiteit aan kleuren

mineralen in de deklaag optimaal is. Hierdoor ontstaat

en formaten. De techniek van de secundaire uit-

een stroefheid aan de bovenkant van de tegel. Dit

wassing van de Wascon betontegel heeft als groot

heeft gunstig effect wanneer de tegels nat zijn door

voordeel dat ze een-op-een uitwisselbaar zijn bij

bijvoorbeeld regen.

reparatiewerk. Dit betekent dat het niet opvalt als

De Wascon betontegel wordt geproduceerd op een

een tegel vervangen wordt, de kleuren blijven mooi.

betontegelpers, waardoor de dichtheid van de tegel

De hardheid van de deklaag ontstaat door het

hoog is. De tegels zijn zeer geschikt voor wandelpaden

24-uurs uithardingsproces voordat de tegel wordt

en winkelgebieden, maar zijn ook bestand tegen

uitgewassen. De tegel wordt hierdoor minder diep

zware belastingen en wringend verkeer.

Voordelen Wascon betontegels
•	In veel verschillende kleuren leverbaar.
•	Geproduceerd volgens NEN-EN 1339 en de richtlijnen van de BRL 2313.
•	KOMO-gecertificeerd
•	Machinaal pakket.
• Minimaal 15% secundaire granulaten in het onderbeton (betongranulaat).
• Beter uitwisselbaar bij reparatiewerk dan de standaard ‘gladde’ betontegel.

Specificatie afmetingen
Afmeting

45 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

150x150 mm (gezaagd)

























100x200 mm (gezaagd)			
200x200 mm		
150x300 mm











200x300 mm











300x300 mm











200x400 mm		









400x400 mm		































200x600 mm			
300x600 mm		
Ventilatietegel 300x300 mm



Zeskanttegel					 

100 mm



Kleuren
De uitgewassen Wascon betontegels zijn in verschillende varianten verkrijgbaar. Hieronder is een selectie van de
Wascon-kleuren weergegeven. Ook is het mogelijk om op aanvraag een eigen kleur te ontwerpen.

W1101

W1102

W1103

W1106

W1108

W1109

W1127

W1307

W1901

W2104

W3202

W3204

W3489

W3503

W3504

W3505

W3506

W4508

W5301

W5303
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Eigen ontwerp
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