
 

 

 Advies en verwerking bij keramische tegels:  
 
Ontvangst van de tegels:  
Kijkt u bij ontvangst goed na of de geleverde tegels allemaal hetzelfde batch en kleurnummer hebben. Zoals 
ook bij keramische tegels voor binnenshuis worden deze in batches gemaakt. Hierdoor kan er bij levering uit 
verschillende batches kleurverschillen voorkomen. Verwerk bij meerdere pallets de tegels van de verschillende 
pallets door elkaar heen.  
Meldt bij levering zichtbare gebreken altijd z.s.m. maar uiterlijk 5 werkdagen na levering. Indien tegels met 

eventuele gebreken worden geleverd kunt u deze wellicht als zaagstukken verwerken. Lukt dat niet dan meldt 

dit en kijken wij samen met u naar een oplossing. Verwerk nooit tegels met gebreken. Verwerken is accepteren 

 
 
Legadvies keramische tegel 2cm dik: 
Het verwerken van keramische tegel van 2 cm dik is een vak apart. Wij adviseren deze dan ook altijd te laten 
leggen door een vakkundig persoon. Indien u de bestrating niet zelf gaat verwerken of hier niet geen vakkundig 
persoon voor heeft gevonden, kunt u één van onze adviseurs een geheel vrijblijvende offerte voor u laten 
opmaken.  
Gaat u het echter toch zelf leggen let dan op het volgende. 
Zorg voor een onderlaag van tenminste 10cm ophoogzand. Tril deze af.  
Vervolgens komt daar een stabilisatie laag op van metselzand en cement in een verhouding van 1:5. De 
laagdikte dient tenminste 5cm te bedragen. Tril de laag af en rei af zodat alles waterpas onder waterafschot 
ligt.  
 Sluit tegels altijd op. Als er geen harde kant is (zoals bv het huis) kunt u gebruik maken van opsluitbanden. 
Het mooist is dan om natuursteenbanden te gebruiken. Deze zijn in vergelijk met betonbanden ook 
onderhoudsarmer.  
Bevochtig de toplaag licht. Smeer de tegels aan met compaktuna hechtemulsie zodat de tegel aan de 
achterzijde geheel vlak is. Lijm de tegels op de stabilisatie laag met gebruik van afstandshouders.  
Houdt altijd een voeg aan van tenminste 3mm. Tril keramische tegels nooit af! Gebruik een rubberen hamer 
om de tegels te verwerken. Let op dat tenzij anders vermeld tegels nooit maatvast zijn. 
 Keramische tegels zijn niet 100% maat vast tenzij ze gerectificeerd zijn, houd anders rekening met max 
3mm hoogte verschil. 
Leg het geheel onder een afschot van +- 1cm per meter indien er neerslag op valt.  
De tegels zijn 24 uur na leggen begaanbaar, maar kunnen al direct gevoegd worden. (wanneer het weer dit 
toelaat) 
Keramische tegels die op deze manier gelegd worden dienen altijd met een water afsluitende voeg gelegd te 
worden.  
Wij hebben daar de Ardex FK voor, deze is op cementbasis en vergt wel tijd doordat u deze na het voegen dient 
te reinigen.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Legadvies keramische tegel 3cm dik: 
Zorg voor een onderlaag van tenminste 10cm ophoogzand en een toplaag van 5cm betonbrekerzand. (bij 
aanleg van een nieuwzand bed kunt u ook kiezen voor onderlaag van minimaal 10cm betonbrekerzand) tril 
deze af  
    Sluit tegels altijd op. Als er geen harde kant is (zoals bv het huis) kunt u gebruik maken van opsluitbanden.  
 Houdt altijd een voeg aan van tenminste 3mm bij voorkeur 4-5mm. (een bredere voeg is een sterkere 
voeg). Tril keramische tegels nooit af! Gebruik een rubberen hamer om de tegels te verwerken. Let op dat 
tenzij anders vermeld tegels nooit maatvast zijn.  
Keramische tegels zijn niet 100% maat vast tenzij ze gerectificeerd zijn, houd anders rekening met max 
3mm hoogte verschil. 
Leg het geheel onder een afschot van +- 1cm per meter indien er neerslag op valt.  
Wij adviseren deze tegels altijd met polymeerzand te voegen. Nadat de tegels zijn gevoegd met 
Polymeerzand of Aqua XP mag u ze pas belopen na 24 uur.  

 
 
 
Legadvies kerabeton tegel 4/5cm dik: 
Zorg voor een onderlaag van tenminste 15cm ophoogzand. tril deze af  
    Sluit tegels altijd op. Als er geen harde kant is (zoals bv het huis) kunt u gebruik maken van opsluitbanden.  
Houdt altijd een voeg aan van tenminste 3mm bij voorkeur 4-5mm. (een bredere voeg is een sterkere voeg) 
Tril keramische tegels nooit af! Gebruik een rubberen hamer om de tegels te verwerken. Let op dat tenzij 
anders vermeld tegels nooit maatvast zijn.  
Kerabeton tegels zijn niet 100% maat vast tenzij ze gerectificeerd zijn, houd anders rekening met 4mm 
hoogte verschil 
Leg het geheel onder een afschot van +- 1cm per m1 indien er neerslag op valt.  
 Wij adviseren deze tegels altijd met polymeerzand of Aqua XP te voegen. Nadat de tegels zijn gevoegd met 
Polymeerzand of Aqua XP mag u ze pas belopen na 24 uur.  
 

 


