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Mooie en duurzame

bestrating verdient een goede

fundering
Minimaliseer de kans op verzakking en onkruid met een fundering van stabilisé!

Een fundatie op alleen zand is vaak onvoldoende om zettingen in de ondergrond op te vangen. Minimaliseer daarom de
kans op verzakking van oprit, parkeerplaats of natuurstenen terras door een fundering van stabilisé aan te leggen. Daarnaast krijgt onkruid vanuit de fundering geen kans.

Wat is stabilisé?
Het is een lichtvochtig mengsel van zand en cement en

Stabilisé is in bijna alle omstandigheden en ondergronden

bevat 100 tot 150 kg cement per m3. Dit zorgt voor goede

goed verwerkbaar en daarom de meest veilige oplossing

compactheid en stabilisatie van de ondergrond voor de be-

voor het verharden van een bestratingfundering. Een ideale

strating. In de volksmond wordt het ook wel ‘gestabiliseerd

oplossing voor het plaatsen van tegels, kasseien, klinkers of

zand’ genoemd.

voor het stabiliseren rond vijvers.

Foto: Parkeerterrein op fundering van stabilisé

Foto: Natuurstenen terras op fundering van stabilisé

Verwerking stabilisé
De dikte van de fundering onder bestratingen is afhankelijk
van de ondergrond en de te verwachten belasting. Deze

Detail verwerking
• Bestrating

moet goed verdicht zijn, want hoe minder draagkrachtig de

• 5cm vlak gemaakt stabilisé

ondergrond, hoe zwaarder en dikker de fundering aangebracht moet worden.

• 15cm goed verdicht stabilisé

De funderingen met een zwaardere belasting of slechte ondergrond bestaan uit twee lagen. Eerst een onderlaag van
• Ondergrond

15cm dik bestaande uit een mengsel van zand en cement
(stabilisé) die goed verdicht moet worden. Bovenop deze
onderlaag wordt een laag stabilisé van ongeveer 5cm aangebracht. Nadat deze laag netjes vlak is gemaakt kan direct
de bestrating worden aangebracht.

Waar is stabilisé verkrijgbaar?
Het mengsel is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag

Voor verdere informatie over stabilisé, afhaaltijden, bezorging

af te halen bij onze betonmortelcentrales. Stabilisé is verkrijg-

en prijzen kunt u contact opnemen via 0113 612720 of kijk op

baar in hoeveelheden vanaf 500 liter. Het is ook mogelijk om

www.vtobeton.nl.

het mengsel te laten bezorgen.
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