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Keramiek tegels 
  
  
Algemeen  
- Keramische tegels zijn geschikt voor verwerking in terrassen en looppaden. Niet voor opritten.   
- Hoewel er alles aan wordt gedaan, om beschadigingen te voorkomen, is een klein percentage 

schade zo goed als onvermijdelijk. Het is achteraf moeilijk te bepalen, waar de schade precies is 
ontstaan. Immers schade kan ontstaan bij transport, lossen, uitpakken en plaatsing. 
Beschadigingen dienen dan ook tot 4% geaccepteerd te worden. Stelregel is dat 3% 
randbeschadiging van de randoppervlakte van de tegels geaccepteerd dient te worden. 

- Bestel ruim voldoende tegels, zodat u eventueel meerverbruik (zaagwerk of schade) kunt 
opvangen met tegels van dezelfde levering.  

 
Verwerkingsvoorschriften  
- Plaats de tegels in een gestabiliseerde straatlaag van tenminste 5cm drainerend granulaat 

0/8mm. De mengverhouding trasscement : drainerend granulaat is 1:7. 
- Onder de straatlaag dient een 10-20cm dikke puinlaag (afhankelijk van toepassing en belasting) 

te zijn aangebracht voor een goede afwatering. 
- De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de verpakking dus kort voordat u 

begint. 
- De achterzijde van de tegels dient voor verwerking met een cementpap ingesmeerd te worden 

om de hechting te bevorderen. Daarna de tegels eventueel nareinigen met water en een spons 
om cementresten op de oppervlakte te voorkomen. 

- De tegels zijn zorgvuldig samengesteld uit diverse natuurlijke grondstoffen. In deze grondstoffen 
kunnen tintverschillen voorkomen. Dit betekent dat deze tintverschillen tevens in het eindproduct 
kunnen voorkomen. Bij gebruik van meerdere pakketten is het raadzaam om de tegels uit 
verschillende pakken zo veel als mogelijk door elkaar te gebruiken.  

- De tegels zijn zeer gevoelig voor beschadigingen aan de randen en hoeken. Houdt daar rekening 
mee bij het verwerken van de tegels (schuur de tegels niet over elkaar). 

- Leg uw terras altijd op een afschot. (1 à 2 cm per m¹)  
- Indien uw terras groter is dan 50m² of langer dan 10m¹, dient het terras voorzien te zijn van 

dilatatievoegen. Ook tussen muren, gevels en pilaren zijn dilatatievoegen nodig.  
- De tegels moeten met een voeg van minimaal 5 mm gelegd worden. Deze voeg zorgt ervoor dat 

er geen beschadigingen aan de randen en hoeken van de tegels ontstaan door uitzetting en 
krimp. 

- Voor het invoegen van de tegels zijn voegmortels te verkrijgen. 
- De tegels mogen nooit afgetrild worden, maar licht aangeklopt met een witte, rubberen hamer;   
- Indien u tegels zaagt, voorkom dan dat spoelwater of zaagstof op het straatwerk komt. Dit is 

achteraf lastig te verwijderen. 
 

Onderhoud tegels   
- Onderhoud de tegels met een borstel en water aangelengd met P24 Edelzeep. Het gebruik van 

een hogedrukreiniger is niet toegestaan;  
- Vermijd het gebruik van dooizouten;  
- Mocht u de tegels schoon willen maken met water uit een bron, dan dient dit water roestvrij te 

zijn;  
- Voor het verwijderen van groene aanslag, vlekken en/of vervuiling adviseren wij R55 

grondreiniger;  
- Voor elk onderhoudsproduct geldt: Lees voor gebruik eerst goed de aanwijzingen op de 

verpakking. Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plaats uitproberen. 
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Tot slot  
- Bewaar altijd de aankoopnota’s, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling 

of correspondentie is deze informatie van belang. 
- In geval van zichtbare gebreken mogen de producten niet verwerkt worden. Na verwerking zullen 

klachten wegens zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen worden. 
- Vermijd harde voorwerpen (o.a. steentjes onder schoenen, poten van terras stoelen en tafels, 

parasolvoeten etc.) op de tegels. Deze veroorzaken krassen. 
- De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder gaan dan vervanging van 

gebrekkig erkende waren; (kosten van) verwerking en overige kosten vallen daar niet onder.  
 

De leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg) schade wanneer u deze adviezen niet 
opvolgt. 

 


