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Productoverzicht

PORIT vlakke bouwplaat

PORIT vlakke steen

PORIT XL

PORIT hoogtecompensatiesteen

PORIT platte latei

PORIT latei

PORIT vloerrandsteen

Alle maataanduidingen in mm

PORIT U-blokken
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Gereedschappen en hulpmiddelen
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Instructies voor de opslag

≥ 60 cm
afstand houden!
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Instructies voor de opslag

Montagesteunen 
gebruiken!
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Metselen bij vorst

Antivriesmiddel 
als additief niet 

toegestaan.

Zout om te 
ontdooien 

niet 
toegestaan.

Bevroren 
stenen mogen 

niet worden 
gebruikt.

Metselwerk
tegen vorst 

beschermen!

Verwerking
PORIT dunbedmortel
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Opmeten van muren en hoogtepunten

Voorzichtig 
laser!
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Aanbrengen van de hoogtecompensatielaag (kimlaag) 
op de horizontale afdichting

Kimstenen in lengte- en 
dwarsrichting uitlijnen!

Kimlaag laten uitharden, 
alvorens verder te metselen!

Geschikte doorsnede-
afdichting gebruiken

(bijv. gezande bitumen banen of 
flexibele minerale afdichtspecie)
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Aanmengen van PORIT dunbedmortel

Verwerking

Waterhoeveelheid en 
rijpingstijd in acht nemen!

PORIT dunbedmortelWater +1. 2.
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Aanbrengen van PORIT dunbedmortel

Truweel of slede
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Overlapping (min. 0,4 x steenhoogte)
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Aanbeveling voor de uitvoering van buitenmuurhoeken

Met mortel gevulde stootvoegen 
(dunbedmortel)

Met mortel gevulde stootvoegen 
(dunbedmortel)

b ≤365 mm:
Telkens 2 stootvoegen 
met mortel vullen

b ≤365 mm:
Telkens 2 stootvoegen 
met mortel vullen
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Muuraansluiting met stuikverbinding
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Lengtecompensatie met behulp van passtenen

Stootvoegen van de gesneden vlakken 
volledig met dunbedmortel vullen

1.

1.

1.

Kozijnen vormen

Stootvoegen vullen 
met dunbedmortel

Stootvoegen vullen met 
dunbedmortel
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Stootvoegen met mortel vullen

Aanbeveling voor de uitvoering van borstweringen 

Inleggen van doek

In de praktijk heeft het con-
structief inleggen van een 
geschikte doek onder de 
laatste volledige metsellaag 
van de borstwering zijn 
waarde bewezen.

50 cm

50 cm

Geen stootvoegen
in verlenging van 
de dagkanten

Met dunbedmortel 
gevulde stootvoegen; 
overlapping, indien 
mogelijk, halve steen
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Gebruik van PORIT vloerrandstenen

Betonvloer

Dichten van beschadigingen en grijpopeningen in de 
stenen met PORIT reparatiemortel

Gebruik van hoekstenen 
voorkomt nabewerking!
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Verwerking van PORIT XL met minikraan

Dwarsgrijper PORIT XL grijper
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Inrichting werkplek bij verwerking PORIT XL

Rijweg 
vrijhouden!

Hier geen materiaal opslaan!
Onnodig zwenken vermijden.

Rijweg

Materiaalopslag

Werkzone



21

Uitlijnen van PORIT XL
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Aantekeningen:
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Aantekeningen:
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