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  Gard & Care Steenschutting versie 2012-v2 

 
 
Instructies voor de plaatsing van uw steenschutting. Voor een juiste plaatsing zijn nodig:  
De kant-en-klaar steenschutting, 2 snel beugels en 2 x hardhouten staanders (of beter). 
U hebt ongeveer 90 liter (ca. 150 kg) 40-80 mm natuursteen vulling nodig per m2 steenschutting. 
 

1. Zorg voor een stabiele, vlakke ondergrond, met een fundering van bv. gebroken puin. Let hierbij 
op plaatselijke omstandigheden, zoals bv. de kans op verzakkingen. Voor een vlakke ondergrond 
kunt u een betonbandje of tegels gebruiken. 

 
2. Zet de eerste steunpaal van 90x90 mm verticaal waterpas en minimaal voor 1/3 deel in de grond. 

Gebruik hiervoor een kwaliteit van ten minste hardhout. U kunt de paal naar eigen inzicht meer 
of minder boven uit laten steken. 
 

3. Zet de steenschutting op de vlakke ondergrond en schuif de 2 oren van de steenschutting tot de 
helft van de paal om de paal, hierdoor kan een eventueel 2de steenschutting mooi gemonteerd 
worden op de paal. Zet het buitenste tussenschot bovenin met de snelbeugel aan de paal vast. 

 
4. Zet de 2e paal aan de andere kant van de steenschutting en schuif de 2 oren van de 

steenschutting tot de helft van de paal om de paal. Zet het tussenschot bovenin met de 
snelbeugel aan de paal vast. Aan de buitenzijde van de steenschutting zijn zo geen beugels nodig. 

 
5. De maximale overspanning per steenschutting is 1200 mm om stabiel en veilig te kunnen 

werken. Bij een steenschutting met een langere lengte kan gewerkt worden met een extra 
stabiliteitsbalk of met een extra paal in het midden. Hiervoor moet dan wel een extra gat worden 
voorbereid op de juiste plaats onder de steenschutting. De paal kan van bovenaf in de 
steenschutting worden geschoven en dient alleen in de ondergrond te worden vastgezet.  
 

6. Aan de bovenkant kunt u de steenschutting vullen, met een natuursteen Ardenner grijs, 
Ardenner Zwart of Yellow/beige 40-80 mm.  Een klein deel van ongeveer 10-20 % valt door de 
mazen heen. Vul steeds over de volle breedte een hoogte van maximaal 50 cm. Door het scherm 
bloot te stellen aan lichte trillingen (rubber hamer), zal het vulmateriaal wat aanzakken. Vul dan 
de volgende laag en herhaal de bovenstaande stappen. 

 
Wij wensen u veel plezier met uw Gard & Care steenschutting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard & Care is een activiteit van Tweko BV. Tweko BV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen 
ontstaan door het kopen, plaatsen, verwerken of gebruiken van haar producten in welke vorm dan ook 

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 


