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1 | Wat is 
ELkE kERAMIScHE PLAAT IS SLEcHTS 3,5 MM TOT 

6,5 MM DIk: DIT VERLEENT DE PLAAT BUIGZAAM-

HEID, L IcHTHEID EN EEN HOGE GRAAD VAN  

VERWERkBAARHEID.  

DE BEPERkTE DIkTE IS EEN INNOVATIEF ELEMENT 

WAARDOOR HET PRODUcT DE MEEST  

VERScHILLENDE TOEPASSINGSGEBIEDEN kENT. 

DE AFMETINGEN VAN DE UIT DE OVEN kOMENDE 

PLATEN ZI JN 100 X 300 EN 120 X 260 cM

ZER0.3
Slimtech
Kerlite

5 PLUS 
(5,5mm)

3 PLUS 
(3,5mm)

6 
(6mm)

6 PLUS 
(6,5mm)
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Resistent
“Plus” tegelplaten zijn geschikt voor  
intensief beloop

Groot
een groot assortiment tot 1 x 3  
en 1,2 x 2,6 meter

Vlak
het oppervlak is steeds perfect vlak

Dun
vanaf 3,5 mm dik

Licht
vanaf 8,5 kg / m2

Makkelijk verwerkbaar
snijden, boren en plaatsen

Betrouwbaar
gebruikt over de hele wereld voor
vele prestigieuze projecten,
meer dan 20 jaar op de markt

Garantie
20 jaar fabrieksgarantie

Ecologisch
energiebesparend,
lage cO2 uitstoot

1.1 |  
Voordelen

ZER0.3
Slimtech
Kerlite

1.2 |  
Verschillende 
types

3 PLUS versie
GROTE kERAMIScHE TEGELPLATEN
met een dikte van 3,5mm, op de achterzijde versterkt met 
een glasvezelnet.

5 PLUS versie
GROTE kERAMIScHE TEGELPLATEN
met een dikte van 5,5mm, op de achterzijde versterkt met 
een glasvezelnet. Ook geschikt als vloertegels in  
intensieve commerciële omgevingen met uitzondering van 
zware puntbelastingen (bv. trolleys met harde wielen).

6 versie
GROTE kERAMIScHE TEGELPLATEN
met een dikte van 6mm zonder glasvezelnet. Ook  
geschikt als vloertegels in intensieve commerciële  
omgevingen met uitzondering van zware puntbelastingen 
(bv. trolleys met harde wielen).

6 PLUS
GROTE kERAMIScHE TEGELPLATEN
met een dikte van 6,5mm, op de achterzijde versterkt met 
een glasvezelnet. Ook geschikt als vloertegels in  
intensieve commerciële omgevingen met uitzondering van 
zware puntbelastingen (bv. trolleys met harde wielen).
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Wandbekleding Voor nieuwbouw en renovatie,  
voor montage op reeds bestaande muren.

keramische 
tegelplaten 

3 Plus

keramische 
tegelplaten

5 Plus

keramische 
tegeplaten

6

keramische 
tegeplaten

6 PLUS

interieur Elke residentiële en commerciële omgeving, in situaties 
waarbij gaten en/of insnijdingen niet nodig zijn.

Elke residentiële en commerciële omgeving, in situaties 
waarbij gaten en/of insnijdingen noodzakelijk zijn.

exterieur In situaties waarbij gaten en/of insnijdingen niet nodig zijn 
en met afmetingen tot 100 x 100 cm.

In situaties waarbij gaten en/of insnijdingen noodzakelijk zijn 
en/of voor grote maten.

Vloerbekleding Voor nieuwbouw en renovatie,  
voor montage op reeds bestaande vloeren.

keramische 
tegelplaten 

3 Plus

keramische 
tegelplaten

5 Plus

keramische 
tegeplaten

6

keramische 
tegeplaten

6 PLUS

interieur Residentieel (keukens, badkamers, woonkamers,  
gemeenschappelijk flatgebouw en elke andere  
woonomgeving).

Licht commercieel (kantoren, kantoren open voor het grote 
publiek, wachtkamers, winkels, badkamers, restaurants,  
autoshowrooms, bars, bioscopen, operatiezalen/ziekenhuizen).

Intensief commercieel (gemeenschappelijke winkelcentra, 
hotellounges, kantines, restaurants, dansclubs, ziekenhuizen), 
met uitzondering van de gebieden onderworpen aan zware 
geconcentreerde belastingen (bv. trolleys met harde wielen).

exterieur Op voorwaarde dat oppervlakken worden beschermd  
(bv. overdekt terras, overdekte balkons, etc.) en ondoordring-
baar worden gemaakt. Het gebruik van maten die niet groter 
zijn dan zijn 50 x 50 cm wordt aanbevolen.

Speciaal gebruik keramische 
tegelplaten 

3 Plus

keramische 
tegeplaten

5 Plus

keramische 
tegeplaten

6

keramische 
tegeplaten

6 PLUS

geventileerde 
gevels

Afhankelijk van de specificaties van de projecten en in
combinatie met de bouwsystemen aanbevolen door  
de Panariagroep en goedgekeurd door de installatie  
supervisor.

thermische  
isolatie systemen

zwembaden en 
tegels voor  
zwembaden

meubel  
oppervlakken

2 | Welke 
en waarom?
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3 | Werken met 
XXL-renovatietegels
DOOR HUN LIcHTHEID ZI JN ALLE kERAMIScHE TEGELPLATEN VEEL GEMAkkELI JkER TE 

HANTEREN EN TE TRANSPORTEREN DAN PLATEN VAN MARMER, GRANIET EN NATUURSTEEN,

DIE VEEL DIkkER EN DAARDOOR VEEL ZWAARDER ZI JN. HET AANTAL VIERkANTE METER 

GETRANSPORTEERDE kERAMIScHE TEGELPLATEN IS VIERMAAL GROTER VOOR HETZELFDE 

GEWIcHT. HET GEWIcHT IS 8,5 kG VOOR DE 3,5 PLUS VERSIE, 11,5 kG VOOR DE 5,5 PLUS 

VERSIE, 13 kG VOOR DE 6 VERSIE EN 14 kG VOOR DE 6 PLUS VERSIE.

Hanteren van platen XXL platen (100x300 cm en 120x260 cm)

1 | De platen kunnen door één persoon  
opgetild worden. Om de plaat op te tillen, moet 
u de handen onder de lange zijde van de plaat 
plaatsen en deze met beide handen heffen 
zodat het zuignapeffect (veroorzaakt door de 
onderliggende plaat) geëlimineerd wordt en 
een goede grip mogelijk is. 

2 | Nu kan de plaat rechtop worden gezet. Hou 
deze hierbij altijd recht.  

3 | Wanneer de plaat rechtop staat, tilt u de 
plaat op. Steun de plaat hierbij aan de boven-
rand en verplaats deze vervolgens met behulp 
van een tweede persoon terwijl u de plaat 
steeds recht houdt.

3.1 | Hanteren

Gebruik handschoenen bij het hanteren van keramische tegelplaten
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De keramische tegelplaten (100x300 cm 
120x260 cm) kunnen zowel verticaal als hori-
zontaal worden opgeslagen. Als er meerdere 
platen op elkaar worden gelegd, moet men 
ervoor zorgen dat de afzonderlijke platen 
schoon zijn en dat het steunoppervlak volledig 
vlak is. Voor de verticale stand is het  
noodzakelijk de lange zijde van de plaat op 
hout te 

Neem de kist langs de lange zijde, plaats de 
vorken over een afstand van minstens 1m,  
loodrecht en in het midden van de lange zijde. 
De vorken moeten het gehele oppervlak van de 
kist steunen.

Wanneer u de kist langs de korte zijde neemt 
(bv. bij het uitladen) moet u een hefvorktruck 
gebruiken met vorken van ten minste 2,5m 
lengte om een voldoende ondersteuning te  
garanderen.

Heffen en hanteren van kisten met vorkheftrucks

4 | Alle keramische tegelplaten, met afmeting 100x300 en 120x260 cm, kunnen ook worden  
opgetild door twee personen, met behulp van een speciaal frame. Bevestig het frame op de  
keramische tegelplaat als het nog op de pallet ligt. Til vervolgens het frame en de plaat op om  
het zuignap-effect te elimineren. 

Stockage van platen van 100x300 cm en 120x260 cm 

Verplaatsing van de kisten met platen van 100x300 cm en 120x260 cm

Dit frame kan bij Van den Bossche tegels gehuurd of aangekocht worden     www.tegel.be/frame

Scan mij
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3.2 | Boren, snijden en 
afwerken
EEN BI JZONDERE EIGENScHAP VAN kERAMIScHE TEGELPLATEN IS DAT DEZE PLATEN 

HEEL EENVOUDIG kUNNEN BEWERkT WORDEN: HET MATERIAAL kAN MET AUTOMATIScHE 

MAcHINES EN GEREEDScHAP VOOR DE BEWERkING VAN GLAS EN kERAMIScH MATERIAAL, 

EENVOUDIG GESNEDEN, GEPROFILEERD EN GEBOORD WORDEN.

3.2.1 | Manuele verwerking

Voorbereiding:
Het is uiterst belangrijk om voor een vlak en schoon werkoppervlak te zorgen. Het deksel van het 
pallet van de XXL platen (100x300 cm) kan hiervoor gebruikt worden.

Snijden met een glasmes (enkel voor 3 PLUS)

U kunt uitstekende resultaten bereiken op het 
gebied van vorm. Duidelijke insnijdingen  
bekomt men door het insnijden van alle versies 
van keramische tegelplaten met een  
handmatige glassnijder.  
Om een goede snede te krijgen mag u nooit 
de glassnijder lossen van de plaat tijdens het 
snijproces.

Om de insnijding zo recht mogelijk te maken, 
kan u een aluminium lat gebruiken die  
gewoonlijk door de metselaars gebruikt worden.

Na de insnijding is een eenvoudige buiging  
voldoende om de twee delen van elkaar te  
verwijderen

Gebruik handschoenen, stofmasker en veiligheidsbril bij manuele of machinale verwerking
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Snijden met een diamantschijf

Alle keramische tegelplaten kunnen bewerkt 
worden met diamantschijven gemonteerd op 
een electrische slijpmachine.  De rotatiesnel-
heid moet hoog zijn (> 10.000 RPM) en de 
voortduwsnelheid laag (<1m/min). Afhankelijk 
van het type schijf en de lengte van de snede, 
kan het nodig zijn om de schijf te koelen met 
water.  Aanbevolen schijven zijn de dunne types 
voor het snijden van keramiek. De voordelen 
van de diamantschijf omvat het gebruiksgemak 
en de mogelijkheid om te snijden tijdens het 
plaatsen.

Als het keramiekgedeelte bij de “PLUS” versie 
wordt ingesneden en de plaat wordt gebroken, 
zal de bewerking voltooid worden door het 
glasvezelnet met een gewoon stanleymes door 
te snijden.

Een praktisch hulpmiddel bij het snijden is een 
tegelsnijder liniaal, bijvoorbeeld keracut van 
Sigma.

Het voordeel van deze tegelsnijder is dat u een 
slijpmachine kan monteren op een speciaal 
frame. Op deze manier kan u 90° en 45°  
snedes maken.

Deze tegelsnijder kan u bij  
Van den Bossche tegels aankopen
    www.tegel.be/tegelsnijder

Diamantschijven kan u bij  
Van den Bossche tegels aankopen
    www.tegel.be/diamantschijf

Scan mij

Scan mij
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Boren

Interne snede / L-vormige hoeken

Wat handmatig boren betreft, gebruik Wolfraam 
boren met een diameter tot 10mm, gemonteerd 
op een elektrische boormachine of elektrische 
schroevendraaier.

Om binnen- of L-vormige hoeken te  
maken, doorboor eerst de hoekpunten met een 
boor van min. 5mm om het risico op breuk te 
voorkomen. Snij vervolgens met een  
diamantschijf, zorg ervoor dat u stopt met 
snijden voor u het geboorde gat bereikt. 

Bij het gebruik van deze handeling:
• koel het boorpunt met water
• Oefen niet te veel druk uit 
• Gebruik de klopfunctie niet tijdens het boren

Als alternatief kan u gebruik maken van klokboren gemonteerd op een excentrische  
slijpmachine, elektrische boormachine of elektrische schroevendraaier.

Verschillende klokboren kan u bij Van den Bossche tegels aankopen       www.tegel.be/diamantboor

Scan mij
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Afwerking van de randen

Randen kunnen manueel worden afgewerkt met 
behulp van diamant schuurpads of schuurpa- 
pier. Met een lichte wrijfbeweging aan de zijde 
van de plaat, kunt u een afgeronde rand  
verkrijgen en bij herhaling een afgeschuind 
effect.

Dezelfde resultaten worden verkregen
met schuurschijven gemonteerd op een  
excentrische slijper.

Een voordeel van 
renovatietegels is de uiterst 

makkelijke plaatsing

Bekijk instructiefilmpjes op www.tegel.be/renovatietegels

Diamant pads kan u bij  
Van den Bossche tegels aankopen
    www.tegel.be/diamantpad

Scan mij
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3.2.2 | Machinale verwerking

Onafhankelijk van de gebruikte systemen, moet de ondergrond perfect vlak zijn, om kleine 
trillingen en bewegingen van de plaat, die kunnen leiden tot breuk of schade van het oppervlak,  
tegen te gaan. Het wordt aanbevolen om diamantschijven te gebruiken voor keramische tegels.
Als u gaten wilt boren voor leidingen of schakelaars, moet u kiezen voor de “PLUS” versie (met 
glasvezelnet).
Om binnen- of L-vormige hoeken te maken, doorboor eerst de hoekpunten met een boor van min. 
5mm om het risico op breuk te voorkomen. Snij vervolgens met een diamantschijf, zorg ervoor dat u 
stopt met snijden voor u het geboorde gat bereikt. 

Graveren Snijden met een schijf

Alle soorten keramische tegelplaten kunnen 
worden gesneden door middel van “graveren”. 
Deze handeling moet worden uitgevoerd op 
een snijtafel en aan de voorkant van de plaat. 
Voor de “PLUS” platen - Als deze bewerking 
niet automatisch kan worden uitgevoerd op 
een snijtafel, moet de glasvezel met de hand 
worden gesneden met een stanleymes.  
Verplaats het snijgereedschap met een snelheid 
van 10 m/min. en in elk geval op een geschikte 
snelheid voor de afwerking en kleur van de 
plaat. Breng een gemiddelde druk aan van  
ongeveer 1,2 bar. Voor platen met lichte kleuren, 
moet u een druk van ongeveer 1,5 bar  
uitoefenen.

Alle soorten XXL platen kunnen worden 
gesneden met diamantschijven. Gebruik  
schijven speciaal gemaakt voor keramische 
tegels en in goede staat. De rotatiesnelheid 
moet hoog zijn (> 2000 RPM) en de voortgang 
laag (van 0,5 tot 1 m/min.) Afhankelijk van het 
type schijf en de lengte van de snede, kan het 
nodig zijn om de schijf te koelen met water.  
Verminder de snelheid aan het begin en het 
einde van de snede.

Eternity
Scan mij



W E R k E N  M E T X X L- R E N O V AT I E T E G E L S  |  14 

Snijden met CNC machine

Boren met numerieke controlemachine

Snijden met een waterjet machine

Boren met een waterjet machine

Alle soorten XXL platen kunnen worden 
gesneden met cNc-machines. De rotatiesnel-
heid varieert van 12.000-18.000 rpm. De voort-
gangsnelheid varieert van 0,5 tot 1 m/min.

Alle soorten XXL platen kunnen worden  
geboord met numerieke controle machines.
Boor een voorlopige gat met behulp van een 
diamant boor. Indien nodig, gebruik een mes om 
het gat te vergroten naar het gewenste formaat. 
Gebruik een boor met een diameter van 4 tot 
8mm. Werksnelheid is 40 mm/min. aan 900 rpm. 
Bij het gebruik van dit gereedschap: koelt u best 
het boorpunt met water; begin te boren met 
een lage snelheid; nooit te veel druk uitoefenen.

Alle soorten XXL platen kunnen worden 
gesneden met waterstraal snijmachines.  
Gebruik een snelheid van 2 tot 3 m/min.

Alle soorten XXL platen kunnen worden  
geboord met waterstraal snijmachines.
Met waterstraalmachines, kunt u gaten  
verkrijgen met een kleinere diameter t.o.v. een 
numeriek gestuurde machine. Werksnelheid 
moet variëren van 2 tot 3 m/min.

Scan mij
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Pietra d’Iseo ceppo

Polieren van de randen

Afschuining

45° uitsparingen

Om de rand van de plaat vorm te geven en te 
polijsten, gebruik een diamant schuurschijf. 
Maak dan gebruik van een polijstschijf. 
Verschillende schijven zijn verkrijgbaar voor het 
bekomen van verschillende afwerkingen. De 
werksnelheid moet altijd op voorhand getest 
worden.

Alle soorten XXL platen kunnen worden  
afgeschuind. Om gebogen randen te  
verkrijgen, maak gebruik van een slijpschijf- 
machine.  Verschillende diamantschijven zijn op 
de markt beschikbaar voor het verkrijgen van 
verschillende randafwerkingen. De werksnel-
heid moet van tevoren worden getest.

Om 45° uitsparingen te krijgen, gebruik 45° 
diamantschijven. Op deze manier kunt u met 
twee XXL platen een hoek maken. De hoek moet 
worden afgeschuind. Verschillende schijven zijn 
beschikbaar voor het verkrijgen van verschillen-
de afwerkingen. De werksnelheid moet altijd op 
voorhand getest worden.
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Compact

Droog

Zorg ervoor dat de ondergrond compact is, zowel in termen van grootte en 
structuur. controleer de sterkte van de ondergrond door te graveren met de 
rand van een truweel of met een metalen spijker. De ondergrond kan worden 
beschouwd als compact genoeg als er tijdens het graveren geen stukken af-
brokkelen. controleer de compactheid van de ondergrond door met een 750g 
hamer te tikken op het oppervlak: bij het tikken mogen geen holle geluiden 
te horen zijn. Wanneer holle geluiden te horen zijn bij het kloppen betekent 
dit dat de consistentie van de ondergrond slecht is en dit kan leiden tot breuk 
of het loskomen van de platen.

Deze test kan worden uitgevoerd met een hygrometer voor bouwmaterialen. 
Voor cementdekvloeren, is een vochtgehalte van minder dan 2% voor de  
installatie aanvaardbaar. Voor zover de anhydrietdekvloeren betreft,  
moet het vochtgehalte lager zijn dan 0,5%.

4 | Plaatsing
4.1 | Voorbereiding ondergrond

ONGEAcHT OF U DE WAND OF DE VLOER INSTALLEERT, DE ONDERGROND MOET AAN DE 

HIERONDER IN DETAIL BEScHREVEN kENMERkEN VOLDOEN.

HET cONTROLEREN VAN DEZE VOORWAARDEN IS DE ZORG VAN DE ARcHITEcT EN/OF DE 

UITVOERDER VAN DE OPDRAcHT.

4.1.1 | Ondergrond: specificaties
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Vlak

Vlakheid controle uit te voeren met behulp van een meetlat met een lengte 
van minimaal 2 meter. Plaats de lat op de ondergrond in alle richtingen.  
De toelaatbare tolerantie is 2mm.2 m

Stabiel over tijd

Proper

Geen breuken

De ondergrond moet geschikt zijn voor het beoogde gebruik en moet ook  
stabiel blijven voor een lange periode.

De ondergrond moet schoon zijn. Stof, olie, vet en vuil moeten worden  
verwijderd omdat het de hechting van de platen op de ondergrond in gevaar 
kan brengen.

In cementgebonden vloeren, wordt de aanwezigheid van scheuren als gevolg van 
hygrometrische krimp veroorzaakt door de volgende factoren: teveel water in 
het mengsel, te fijne korrelgrootte van de aggregaten, teveel cement. Dicht elke 
scheur en gat af voor het installeren.

Op volledig cementgebonden vloeren, garanderen alle 
hierboven beschreven condities het gebruik van  

egalisatiemortels, zoals de Weberniv. 
Gebruik het product volgens de instructies van de fabrikant.
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Installatie op hout

Installatie op oude keramische tegels, terracotta, steen, marmer en PVC

Installatie op metaal

4.1.2 | Ondergrond: instructies voor specifieke situaties

Zorg ervoor dat het ondersteunende  
materiaal stevig bevestigd is. Verwijder alle 
resten van olie, verf, vet en was door het  
oppervlak te schuren.

Zorg ervoor dat het ondersteunende materiaal 
stevig bevestigd is. Verwijder alle resten van 
olie, verf, vet en was door het oppervlak te 
wassen met een oplossing van water en soda, 
gevolgd door een grondige spoeling. 
Als een chemische reiniging niet mogelijk is,  
gebruik dan schuurtechnieken.

Zorg ervoor dat het ondersteunende materiaal 
stevig bevestigd is. Verwijder alle resten van 
olie, verf, vet en was door middel van  
schuurmachines. Verwijder alle resten na het 
reinigen met bijzondere zorg.

Trilogy
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Installatie op gecementeerde buitenmuren

4.1.3 Ondergrond: instructies voor specifieke constructies

Voor wandmontage op gecementeerde  
buitenmuren, moeten XXL platen gelijmd 
worden op een drager met een hoge prestatie, 
die mechanische belasting weerstaat, zoals 
structurele bewegingen, het gewicht van tegels, 
elke thermische uitzetting en atmosferische 
componenten. Met betrekking tot de randen 
van deuren, ramen, etc., wordt aangeraden om 
stroken pleistergaas te plaatsen op 45°. Besteed 
tijdens de installatie extra aandacht aan  
uitzettingsvoegen.

Installatie op bouwplaten

4.1.4 | Ondergrond: instructies voor zelfdragende panelen

Deze zelfdragende bouwplaten kunnen worden 
gebruikt: 

• Als ondersteunend materiaal voor  
keramische tegels.

• Als basis/ondergrond voor de installatie 
van keramische tegels.

• Ter bescherming tegen vocht.
• Als effectief warmte-isolerend  

materiaal.
• Voor ontwerp doeleinden. 

De panelen kunnen worden gebruikt in  
omgevingen met normale temperatuur. Voor 
informatie over speciale toepassingen (bv. 
zwembaden, koelkamers, buitenkanten, etc.), 
contacteer de leverancier van de bouwplaat.

Scan mij
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Installatie van vezelcement panelen

Installatie op houten vloeren

Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties

4.1.5 | Ondergrond: instructies voor speciale bouwsystemen

Dit systeem bestaat uit cementgebonden 
panelen omsloten door twee lagen glasvezel- 
membraan, geschikt voor wanden en vloeren, 
mechanisch of chemisch ingesloten op de 
onderliggende structuur. Bij de voorbereiding 
van deze ondergrond, volg strikt de instructies 
van de fabrikant. Zorg ervoor dat de raakpunten 
tussen ondergrond en plaat gevuld zijn met 
kleefmiddel en dat er een laag van glasvezel 
aanwezig is in de lijm gebruikt voor de instal-

Deze constructie bestaat uit een vloer van 
houten planken vastgemaakt door middel van 
spijkers op een rooster van steunbalken. De 
installatie van deze constructie is vergelijkbaar 
met installatie op hout - zie eerder.

Een evolutie van de klassieke verwarmings- 
installatie waarbij het verwarmingselement 
ingebed zit in de dekvloer. Dit systeem bestaat 
uit het installeren van het verwarmingselement 
onder de tegels of liever in de lijm, gebruikt 
voor de installatie van XXL platen. Dit type  
systeem kan direct op een chape of bestaande 
vloer worden geplaatst. Een laag isolatiema-
teriaal kan er tussen worden geïnstalleerd. 
Ongeacht het aantal en het type van lagen 

latie. Dit zal zorgen voor een ondersteuning zonder barsten. Zorg ervoor dat na het installeren van 
het systeem, de ondergrond waarop de platen zullen gelegd worden, aan de beschreven functies in 
paragraaf “4.1.1 - Ondersteunend materiaal: specificaties” voldoen.

moet u ervoor zorgen dat de ondergrond aan de beschreven functies in paragraaf “4.1.1 -  
Ondersteunend materiaal: specificaties” voldoen.
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Installatie van vezelcement panelen

4.1.6 | Ondergrond: instructies conform de algemene regel

Het uitharden van cementgebonden dekvloeren 
is van essentieel belang. Voor zover het de  
traditionele bedding zand/cement betreft,  
dit is ongeveer 7 tot 10 dagen per cm dikte. 
Algemene regels voor de juiste bouw van een 
dekvloer:

• Aggregaten: deze moet schoon zijn en geen onzuivere deeltjes bevatten.  
De korrelgrootte moet geschikt zijn om de dikte van de dekvloer te maken.

• Nivellering strips: deze moeten worden gemaakt met behulp van hetzelfde bindmiddel  
gebruikt voor de dekvloer.

• Afdichting tussen verharde oppervlakken en vochtig mengsel: voegen tussen geharde  
dekvloeren en vochtig mengsel wordt gemaakt door op het einde van de geharde dekvloer 
(duidelijk gesneden, loodrecht op de ondersteuning) een hechting van mortel, water en  
bindmiddel aan te brengen.

• Aanwezigheid van pijpleidingen in de dekvloer: de bovenliggende laag mortel moet ten minste 
2,5 cm dik zijn; een metaalgaas met een draaddikte van 2mm dient geplaatst te worden boven 
de pijpleidingen, teneinde de noodzakelijke versterking te voorzien onder de dunne dekvloer 
bovenaan en de vorming van scheuren te vermijden.

• Afwerking: kan worden uitgevoerd met een truweel, een stalen schijfmachine of polierschijf, 
zonder het oppervlak teveel te bevochtigen of te lang op dezelfde plaats te werken.

• Het controleren van restvochtigheid: dit moet worden uitgevoerd nadat de dekvloer het einde 
bereikt heeft van de uithardingsperiode.

Anhydriet

Volg de instructies van de fabrikant. Voor de  
installatie moet de dekvloer geschuurd, ontstoft 
en perfect droog zijn (het maximaal toelaatbare 
vochtgehalte 0,5%).
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Vloerverwarming

Beton

U wacht best ten minste 14 dagen na het plaat-
sen van de dekvloer vooraleer te starten met 
het plaasten van het verwarmingssysteem. Zoals 
voorgeschreven door de UNI EN 1264-4 norm, 
in punt 4.4, begint de verwarming bij een  
initiële temperatuur van 20°c tot 25°c, die ten 
minste 3 dagen moeten worden gehandhaafd. 
Stel vervolgens de maximaal toelaatbare  
temperatuur op en houdt deze aan gedurende 
ten minste 4 dagen. Zodra de vloer de  
omgevingstemperatuur heeft bereikt, kan het  
betegelen beginnen.

Beton moet voldoende uitgehard zijn (dit duurt 
ongeveer 6 maanden of meer, afhankelijk van 
de dikte, samenstelling, thermo-hygrometrische 
specificaties) en mag niet beschikken over  
oppervlaktebehandelingen zoals oplosmidde- 
len, hars, oude lijmen, etc. Vloerplaten moeten 
geïsoleerd worden tegen opstijgend vocht.

Delight

Scan mij
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4.2 | Aanbevolen lijmen
HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG OM ALLE INSTRUCTIES VAN DE LI JMFABRIKANTEN TE 

VOLGEN. DIT GELDT MET NAME VOOR DE WACHT TIJD, VOORDAT ER EEN OPPERVLAK KAN 

WORDEN BELOPEN OF GEVOEGD EN DE “KLAAR VOOR GEBRUIK” TI JD.

Wandbekleding Voor nieuwbouw en renovatie, voor montage op reeds bestaande muren.

Binnen Elke residentiële en commerciële omgeving,  
in situaties waarbij gaten en/of insnijdingen niet nodig zijn.

PLUS

Buiten In situaties waarbij gaten en/of insnijdingen niet nodig zijn en met afmetingen tot 100 x 100 cm. PLUS

In situaties waarbij gaten en/of insnijdingen noodzakelijk zijn en/of voor grote maten. PLUS

Vloerbekleding Voor nieuwbouw en renovatie, voor montage op reeds bestaande vloeren.

Binnen Residentieel (keukens, badkamers, woonkamers, gemeenschappelijk flatgebouw 
en elke andere woonomgeving).

PLUS

Licht commercieel (kantoren, kantoren open voor het grote publiek, wachtkamers, winkels,  
badkamers, restaurants, auto-showrooms, bars, bioscopen, operatiezalen/ziekenhuizen).

Intensief commercieel (gemeenschappelijke winkelcentra, hotellounges, kantines, restaurants, 
dansclubs, ziekenhuizen), met uitzondering van de gebieden onderworpen aan zware  
geconcentreerde belastingen (bv. trolleys met harde wielen).

PLUS

Buiten Op voorwaarde dat oppervlakken worden beschermd (bv. loggia, overdekte balkons, etc.) en  
ondoordringbaar worden gemaakt. Het gebruik van maten die niet groter zijn dan zijn 50 x 50 cm 
wordt aanbevolen.

OVER LI JMEN

Over lijmen

Lijmen zijn onderverdeeld in drie klassen, afhankelijk van hun samenstelling, zoals vastgesteld door de UNI EN 12004 norm:

cEMENTGEBONDEN (c) mengsel van hydraulische bindmiddelen, aggregaten en organische additieven (opmerking: mengen met water of 
andere vloeibare additieven direct voor gebruik)

REAcTIEF (R): mengsel van synthetische hars, minerale vulstoffen en organische toevoegsels, die verharden door een chemische reactie 
(opmerking: deze lijmen kunnen een of meer componenten bevatten)

DISPERSIE (D): mengsel van bindstoffen en organische stoffen, met name polymeren in waterige dispersie, organische additieven en  
minerale vulstoffen (let op: kant-en-klare mengsels)

Afhankelijk van hun kenmerken zijn kleefmiddelen aldus ingedeeld:

klasse 1: normale instelling

klasse 2: verbeterde eigenschapsinstellingen

Er zijn drie extra klassen:

klasse F: snel instellen van lijmen

klasse T: anti-slip kleefstoffen

klasse E: lijmen met een langere open tijd

Er is een vierde extra klasse enkel voor cementgebonden lijmen: de lijmen kunnen als VERVORMBARE (S) worden ingedeeld en verdeeld op 
basis van de testresultaten in het kader van de UNI EN 12002 standaard:

S1: vervormbaar lijmen

S2: makkelijk vervormbare lijmen

Tegellijm 
nodig?

zie p. 32
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4.3 | Instructies voor installatie

DE INSTALLATIETEcHNIEk EN HET TYPE TRUWEEL IS  

AFHANkELI Jk VAN HET TYPE LI JM. DEZE INFORMATIE kUNT U 

VINDEN IN HOOFDSTUk 4.2 - AANBEVOLEN LI JMEN. AFHANkLI Jk 

VAN HET BEOOGDE GEBRUIk EN TYPE LI JM, kUNNEN ALLE 

kERAMIScHE TEGELPLATEN GEÏNSTALLEERD WORDEN MET 

DUBBELE VERLI JMING. IN ALLE GEVALLEN, VOLG DE INDIcATIES 

HIERONDER BEScHREVEN EN ZORG DAT DE ONDERGROND EN 

DE PLATEN ALTI JD VOLLEDIG BEkLEED ZI JN MET LI JM.

4.3.1 |  Verlijming: dubbele verlijming

Dubbele verlijming

De lijm aanbrengen met de dubbele verlijming methode d.w.z. het verspreiden van de lijm
op het volledige oppervlak met behulp van een lijmkam met tanden met een afstand van 6mm van 
elkaar. Breng ook de lijm aan de onderzijde van de plaat aan met behulp van een lijmkam met 3mm 
tanden. Bij het installeren op vloeren, verspreid ook lijm over de rand van de plaat.

Dubbele-laag-methode

Zorg ervoor dat na het leggen van de plaat, deze stevig aan de ondergrond gehecht is om lucht-
bellen te voorkomen. Voor deze toepassing kan u met rubber beklede truwelen werken en dit voor 
wand-of vloerinstallatie.

Lijkam nodig?
zie p. 33
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Hef de plaat op tot een rechte positie,  
waarbij u de bovenste rand vastneemt.  
Verplaats de plaat door ze recht te houden  
met behulp van een tweede persoon.

Plaats de plaat met de lange zijde op de  
ondergrond terwijl u de plaat begeleidt.

4.3.2 |  Plaatsen van de plaat

Door zijn extreem licht gewicht,  
zijn de XXL platen gemakkelijk te installeren

Experience

Scan mij
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4.3.3 |  Voegen en uitzetvoegen

DE XXL PLATEN HEBBEN EEN UITZETTINGScOËFFIcIËNT GELI Jk AAN 7,0 

X 10-6°c-1 (D.W.Z. VOOR EEN TEMPERATUURBEREIk VAN 70°c, IS DE GROEI 

0,5MM PER LINEAIRE METER). ONDANkS DE MINIMALE UITBREIDING, IS 

HET EcHTER NOODZAkELI Jk OM ALLE SOORTEN XXL PLATEN, ZOWEL VOOR 

WANDEN EN VLOEREN, TE INSTALLEREN MET INAcHTNEMING VAN DE VOL-

GENDE INSTRUcTIES:

Wandbekleding Vloerbekleding

Binnen Voeg tussen
platen
noodzakelijk.
Ten minste 1mm.

De grootte en positie van  
uitzetvoegen moet worden 
vastgesteld door de plaatser

Binnen Voegen tussen
platen
noodzakelijk.
Ten minste 2mm.

Uitzettingsvoegen zijn
noodzakelijk. De grootte en 
positie van voegen moet worden 
vastgesteld worden door de 
plaatser. Als algemene regel, ten 
minste elke 15/20 m2

Buiten Voeg tussen
platen
noodzakelijk.

Uitzettingsvoegen zijn
noodzakelijk. De grootte en positie 
van de  voegen moet worden vast-
gesteld door de plaatser. Als al-
gemene regel, ten minste elke 9 m2

Buiten Voegen tussen
platen
noodzakelijk.

Uitzettingsvoegen zijn
noodzakelijk. De grootte en  
positie van de voegen moet 
worden vastgesteld door de 
plaatser. Als algemene regel, 
ten minste elke 9 m2

Als verbinding met een structurele
voeg in de dekvloer, is het verplicht om
te zorgen voor een uitzetvoeg met een breedte 
die ten minste de grootte van de bestaande 
voeg heeft.

Als er een verbinding is tussen oppervlakken 
van verschillende types (bijvoorbeeld gewapend 
beton en bakstenen), is het verplicht om een 
uitzettingsvoeg te voorzien.

Rond vaste elementen van de ondergrond, zoals 
muren, trappen, zuilen,enz., is het verplicht om 
5-8mm uitzetvoegen te voorzien.

Uitzetvoegen kunnen worden 
gemaakt met behulp van silicone.
Silicone nodig? zie p. 35

EXTRA INSTRUcTIES

Voegcement 
nodig?

zie p. 34
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Voorbereiden van de ondergrond 

• controleer de sterkte van de ondergrond met 
een hamer en verwijder holklinkende delen.

• Verwijder al wat de hechting kan benadelen 
door hogedrukreiniging. Spoel na en laat 
drogen

• Voer (indien nodig) herstellingen uit met  
Weberfloor 4040

• Ga de vlakheid van de ondergrond na:  
oneffenheden mogen de 3mm onder de regel 
van 2m niet overschrijden

• Bij algemene oneffenheden > 3mm: egaliseer 
de ondergrond met Weberniv reno of  
Weberniv flex, na het aanbrengen van een 
geschikt voorstrijkmiddel

• Vlak plaatselijke oneffenheden tot 10mm 
tenminste 48 uren voor het verlijmen van de 
tegels met Webercol xxl, Webercol plus  
comfort of Webercol anhydrite2 uit

• Reinig de ondergrond zorgvuldig voor het 
plaatsen van de tegels en ontstof door te 
stofzuigen 

 

Verlijming

ONDERGROND OP BASIS VAN cEMENT
• Verlijm de tegels met Webercol XXL (p.32) 

of Webercol plus comfort (p.32) 

ONDERGROND OP BASIS VAN  
cALcIUMSULFAAT (ANHYDRIET)
• Verlijm de tegels met Webercol anhydrite2

IN BEIDE GEVALLEN
• plaats de tegels in dubbele verlijming met 

behulp van een hellend getande lijmkam en 
voorzie een voegbreedte van minimum 5 mm 
tussen de tegels.

• Plaats de tegels een voor een met  
zuignappen en druk zeer goed aan om een 
volledige overdracht (100%) van de tegellijm 
op de rugzijde van de tegels te bekomen.

• controleer zorgvuldig de aanwezigheid van 
tegellijm op de hoeken van tegels. 

• Verwijder, naarmate het werk vordert, sporen 
van tegellijm op de tegels met een vochtige 
spons.

• controleer regelmatig de hoogteverschillen 
en de uitlijning van het tegelwerk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voegen

• Verwijder vóór het opvullen van de voegen 
de tegellijm uit de voegen. Dit om een  
uniforme kleur van voegen te bekomen.

• Vul de voegen na het betegelen met  
Webercolor premium (p.34) of Weberepox 
easy (p. 33) op.

• Respecteer de uitzet- en verdelingsvoegen
• kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en 

de uitzettingsvoegen met een siliconenvoeg 
type Weberseal S (p.35) op.

4.3.4 |  XXL-tegels plaatsen met Weber
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5 | Hoeken 
maken
5.1 | Oplossing 1

U kunt “manueel” een hoek verkrijgen met 
een mooie afwerking zonder gebruik te 

maken van hoekprofielen.

keramische tegelplaten 3 mm en 3 PLUS

Plaats de eerste tegel

Polier de rand met een schuurspons Breng voegsel aan met een truweel * Verwijder overtollig voegsel met een spons 
bevochtigd met warm water en alcohol *

Plaats de tweede tegel met een kruisje van 
1mm

Maak een 45° snede met een slijpmachine 
nadat de tegellijm is uitgehard

Zorg voor een 45° snede aan de binnenrand 
met een slijpmachine of cuttermes

Bestrijk met tegellijm
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5.2 | Oplossing 2

* Om deze handeling uit te voeren,
volgt u strikt de instructies van fabrikant.

keramische tegelplaten 3 mm en 3 PLUS Bestrijk met tegellijm Plaats de eerste tegel

Plaats de tweede tegel met een kruisje van 
1mm

Breng voegcement aan met een truweel 
nadat de tegellijm is uitgehard *

Verwijder overtollig voegsel met een spons 
bevochtigd met warm water en alcohol *

Maak een 45° snede met een slijpmachine 
nadat het voegcement is uitgehard

Polier de rand met een schuurspons De hoek is nu klaar
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6 | Reiniging & 
onderhoud
Schoonmaken na het plaatsen

Het schoonmaken “na het plaatsen” is noodzakelijk voor het verwijde- 
ren van resten van cementsluier, cement en mortel. Deze handeling is 
verplicht na installatie zowel voor de geglazuurde en ongeglazuurde 
tegels. De tegels die te warm zijn nooit reinigen (bijvoorbeeld tegels 
blootgesteld aan zonlicht tijdens de warme zomermaanden)  
aangezien de agressieve chemicaliën harder worden. Reinig de tegels 
in de zomer tijdens de koelere uren van de dag.  
Anti-slip oppervlak: als gevolg van hun bijzondere anti-slip, ruwe of 
gestructureerde texturen, zijn deze oppervlakken moeilijker te  
reinigen. Houdt u daarom zorgvuldig aan de voorgestelde  
schoonmaakmethoden, in het bijzonder: reinig regelmatig en gebruik  
poliermachines met witte en beige schijven.

Gebruikte voegsel Wanneer reinigen Wat te gebruiken Methode

cementgebonden 
voegsel gemengd 
met water

Na 4/5 dagen en binnen  
10 dagen na het 
uitharden van de voegen

Zuur-gebaseerde reinigingsmid-
delen (Zie “Lijst van zuur geba-
seerde schoonmaakmiddelen”)

Volg de instructies van de fabrikant. Test het  
product voor daadwerkelijk gebruik. Vooral de  
gepolijste producten. Vóór het wassen moet het te  
wassen oppervlak in water geweekt worden.  
Absorbeer na het wassen de vloeistof (indien mogelijk 
met een stofzuiger) en spoel meerdere malen na met 
water.  Absorbeer elk resterend spoelwater met een 
stofzuiger voor water of een doek.

Epoxy voegsel, 
twee-component 
en reagerend

Direct Volg de aanwijzingen van de 
voegcement fabrikant.

Dit type product moet onmiddellijk en nauwkeurig 
worden verwijderd aangezien deze cement zeer snel 
verhardt, zelfs in slechts enkele minuten. Hou u strikt 
aan de reinigingstechnieken aanbevolen door de  
cementfabrikant en controleer of het effectief is 
(ook tegen licht) door het uitvoeren van een schoon-
maak-test vóór het voegen van de hele vloer / muur.

Lijst van detergenten op basis van zuur.

Volg de aanwijzingen op de verpakking.  
Test het product voor daadwerkelijk gebruik. 

Naam van detergent Fabrikant

keramisch cementsluierverwijderaar Boscobello

Resin-ex (epoxy) Lithofin

Als na het plaatsen de reiniging niet correct gebeurd is

gebruikte voegcement wat ziet u wat moet u doen

cementgebonden 
voegsel gemengd met 
water

Restjes, glossy laag wassen herhalen na  
installatie als hierboven 
omschreven. Gebruik indien 
nodig een hogere concen-
tratie van dezelfde detergent

Epoxy voegsel, 
twee-component en 
reagerend

vlekken, vooral rond de voegen Zodra de mortel is uitgehard 
is het zeer moeilijk of zelfs 
onmogelijk deze te  
verwijderen. Neem contact op 
met de voegcement fabrikant.

Onderhouds-
product nodig?

zie p. 36
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Beschermende middelen voor cementvoegen

Anti-slip behandeling

Dagelijkse reiniging

Deze worden gebruikt om porositeit te verminderen en daardoor is de cementmortel beter bestand 
tegen vlekken. Het gebruik van beschermende middelen kunnen reinigen gemakkelijker maken. 
Volg de aanwijzingen op de verpakking. Test het product voor daadwerkelijk gebruik. Dit geldt met 
name voor lapato of gepolijste producten.

Anti-slip effect van geïnstalleerde vloeren (geglazuurd of ongeglazuurd) kunnen worden verbeterd 
met behulp van specifieke producten. Volg de instructies op de verpakking. Voor het aanbrengen op 
een geïnstalleerde vloer, test het product op een losse tegel. Hoe langer je het product op de tegel 
laat, hoe meer je de anti-slip eigenschap verhoogt. Dit kan echter het schoonmaken van de cement-
sluier iets moeilijker maken.

Gebruik warm water en een goede kwaliteit microvezeldoek. We adviseren Boscobello keramisch 
cementsluierverwijderaar (p.36) voor de eerste opkuis. Daarna Boscobello keramisch onderhoud 
(p.36) of Lithofin KF onderhoudsreiniger voor het  
dagelijks onderhoud en Boscobello keramisch krachtreiniger (p.36) voor periodiek gebruik.  
De Boscobello keramische krachtreiniger kan u ook als wekelijks onderhoudsproduct gebruiken, 
maar ook als intensieve reiniger om uw vloer periodiek te schrobben, mocht deze toch eens ‘vettig 
of vuil’ staan.

Lijst van detergenten

Volg de aanwijzingen op de verpakking. Test het product voor 
daadwerkelijk gebruik. Dit geldt met name voor lapato en 
gepolijste producten.

Naam van detergent Fabrikant

keramisch onderhoud Boscobello

keramisch krachtreiniger Boscobello 

Als dagelijkse schoonmaak niet correct gebeurd is

Te reinigen ondergrond wat ziet u wat moet u doen

XXL platen
Decoratie

Ondoorzichtige vlekken zichtbaar tegen het licht / 
vloer is glanzender dan de reserve-onderdelen die 
niet geïnstalleerd zijn

Gebruik Bosco-
bello keramische 
krachtreiniger of 
Lithofin intensief-
reiniger. Gebruik het 
product onverdund 
en laat het geheel 5 
tot 10 minuten in-
trekken. Wrijf met een 
witte pad, spoel na 
met water, absorbeer 
resterende vloeistof 
met een stofzuiger 
voor vloeistoffen of 
een doek en wrijf 
uiteindelijk droog 
met een goede 
kwaliteit microvezel 
doek.

Ondoorzichtige vlekken zichtbaar tegen het licht  
wanneer in contact gebracht met verschillende 
soorten vloeibare stoffen

vlekken blijven

Gebruikte voegsel Productnaam Fabrikant Methode

cementgebonden voegsel gemengd met water kF voegenbeschermer Lithofin Volg de instructies van de fabrikant

Productnaam Fabrikant Methode Onderhoud

UNI Anti-slip Lithofin Volg de instructies van de fabrikant Volg de instructies van de fabrikant

Te reinigen ondergrond Wat te gebruiken Methode

XXL platen
Decoratie

Boscobello keramisch onderhoud. NOOIT alcohol, zuur, 
oplosmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of 
pads gebruiken. Voor periodiek gebruik de Boscobello 
keramisch krachtreiniger.

Verdund in warm water. Spoel grondig. Voor alle han-
delingen (wassen, spoelen en drogen), gebruik goede 
kwaliteit microvezel doeken.
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7 | Materiaal & 
gereedschap

Super flexibele tegellijm voor 
XL- en XXL-tegels

 » Lijmt en vervangt ontkoppelingsmat bij  
betegelen op vloerverwarming

 » Voor plaatsen van XL- en XXL-tegels: 
harsgebonden- en composiettegels en  
keramische tegels met glasvezelnet

 » Plaatsen van tegels en natuursteen met alle  
porositeit, van kleine tot supergrote formaten,  
op muren en vloeren binnen en buiten,  
bij nieuwbouw en renovatie.

 » Bijzonder geschikt voor het plaatsen van tegels 
in lokalen met zwaar verkeer

Webercol XXL

Webercol XXL
Speciaal ontwikkeld voor het plaatsen van 
dunne keramische tegels met zeer groot 
formaat

Product Hoeveelheid Art. nr.

Webercol plus comfort - grijs 15 kg 900.001.0024

Webercol plus comfort - wit 15 kg 900.001.0013

Flexibele lichtgewicht tegellijm 

 » Eén uniek product voor nieuwbouw en renovatie
 » 2 lijmen in 1, makkelijk aanbrengen zonder 
morsen, lichtgewicht

 » Zeer fijne structuur: bijzonder geschikt voor  
doorzichtige mozaïek

Webercol plus comfort

Product Hoeveelheid Art. nr.

Webercol XXL - wit 20 kg 900.001.0030

Superplus flex

Lijmt & vervangt 
ontkoppelingsmat 
bij betegelen op 
vloerverwarming

Onze 
BESTE 
KEUS

Superflex + comfort
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Weberepox easy Lijmkammen

Epoxy kleef- en voegmortel

 » Epoxy kleef- en voegmortel
 » Voegbreedte van 1 tot 10 mm
 » Gemakkelijke reiniging
 » Uitgebreid kleurassortiment
 » Mogelijkheid tot speciale effecten

Toepassingsgebieden

 » Voegen van tegels onderworpen aan hoge 
chemische en bacteriologische belasting

 » kleven en voegen van mozaïek in zwembaden 
op beton of cementbepleistering 

 » kleven en voegen van mozaïek gekleefd op net 
 » kleven op speciale ondergronden  
(metaal, polyester, ...)

 » Herstellen van beschadigde tegelvoegen

Aanbevelingen 
• Gebruik zuignappen om het transport en het 

plaatsen van de tegels te vergemakkelijken
• Voorzie aangepaste snijgereedschappen
• Leef bij vloerverwarming met warm water, 

de aanbevelingen van de fabrikant van 
de dekvloer na, en voornamelijk m.b.t. de 
richtlijnen van het schuren, de opwarm-
procedure, de drogingstermijnen voor het 
plaatsen van de tegels en de ingebruikname 
van de vloer

• Respecteer steeds een randvoeg van  
minimum 5mm

• Raadpleeg de voorbereiding van de  
ondergrond (pag. 16) en de technische  
productfiches van de gebruikte producten

Dit zijn voorkeurskleuren, andere kleuren uit voorraad leverbaar. contacteer ons op www.tegel.be

Product lijmkam Omschrijving Art. nr.

Lijmkam hellend getand 6 mm 997.007.0019

Lijmkam hellend getand 8 mm 997.007.0022

Lijmkam hellend getand 10 mm 997.007.0018

Product lijmkam Omschrijving Art. nr.

Lijmkam getand staal 3 x 3 mm - 28 cm 997.007.0010

Lijmkam getand staal 4 x 4 mm - 28 cm 997.007.0008

Lijmkam getand staal 6 x 6 mm - 28 cm 997.007.0021

Lijmkam getand staal 8 x 8 mm - 28 cm 997.007.0009

Onze 
BESTE 
KEUS

Product kleur Hoeveel- 
heid

Art. nr.

Weberepox easy - white 2,5 kg 900.002.0177

Weberepox easy - pearl grey 2,5 kg 900.002.0182

Weberepox easy - cement grey 2,5 kg 900.002.0184

Weberepox easy - black 2,5 kg 900.002.0190

Ontdek het volledig assortiment 
benodigdheden  

in de materiaalshop of op
www.tegel.be/materiaal

Scan mij
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Webercolor premium

Webercolor  
premium 

 » Voegbreedte 1 – 15 mm

 » Protect3 technologie

 » Vlek- en vuilbestendig

 » Hoge kleurstabiliteit

 » Flexibel en waterwerend

 » chemisch resistent

 » Makkelijke aanbrengen

 » Makkelijk reinigen

 » Snelle uitharding

 » 14 kleuren beschikbaar

Hoogresistente gekleurde flexibele  
voegmortel 1-15 mm voor binnen en buiten 

 » Waterwerend: beschermt tegen vervuiling
 » Flexibel: geschikt voor veeleisende  
ondergronden (vloerverwarming of hout)

 » Beschikbaar in 14 tinten
 » Maakt geen krassen op faïence
 » Bijzonder geschikt voor badkamers, douches en keukens 

Toepassingsgebieden

 » Realiseren van gekleurde tegelvoegen van 1 tot 15 mm breedte: 
voegen van faïence, marmer, natuursteen,  
keramische tegels en glasdeeg

 » Prestaties bijzonder geschikt voor gebruik in badkamers, douches 
en keukens

Toepassingsvoorwaarden

 » Gebruikstemperatuur: van +5°c tot +30°c
 » Breng niet aan in volle zon of op warme tegels
 » Breng niet aan op vloerverwarming in werking  
(schakel de verwarming 48 uren voordien uit)

Onze 
BESTE 
KEUS

Dit zijn voorkeurskleuren, andere kleuren uit voorraad leverbaar. contacteer ons op www.tegel.be

Product kleur Hoeveelheid Art. nr.

Webercolor premium white 5 kg 900.002.0208

Webercolor premium quartz 5 kg 900.002.0209

Webercolor premium pearl grey 5 kg 900.002.0232

Webercolor premium marble 5 kg 900.002.0210

Webercolor premium perla 5 kg 900.002.0211

Webercolor premium cement 5 kg 900.002.0212

Webercolor premium steel 5 kg 900.002.0213

Webercolor premium anthracite 5 kg 900.002.0214

Webercolor premium black 5 kg 900.002.0215

Webercolor premium dakar 5 kg 900.002.0206

Webercolor premium mouse 5 kg 900.002.0233

Webercolor premium cream 5 kg 900.002.0200

Webercolor premium nutt 5 kg 900.002.0202

Webercolor premium dark chocolate 5 kg 900.002.0224

Ontdek het volledig assortiment 
benodigdheden  

in de materiaalshop of op
www.tegel.be/materiaal

Scan mij
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Weberseal S

 » UV-bestendig

 » Schimmelwerend

 » Weerbestendig

 » Bacteriostatisch

 » Acetaat-vernettende 

1-component silicone

 » Verouderingswerend

 » Uitstekende afwerking

Weberseal S 

De premium tegel- & sanitairsilicone 
 » Hoogperformante gekleurde silicone
 » Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendig
 » Schimmelwerend en bacteriostatisch
 » Zeer goede hechting op keramische ondergronden

Toepassingsgebieden

 » Dilatatie- en aansluitvoegen in sanitaire omgevingen
 » Afdichten van dilatatievoegen in vloeren en wanden
 » Lijmen en afkitten van glazen bouwstenen
 » Afdichten van profielglas

Toepassingsvoorwaarden

 » Gebruikstemperatuur : van +5°c tot +35°c

Uitzetvoegen kunnen worden 
gemaakt met behulp van siliconen

Dit zijn voorkeurskleuren, andere kleuren uit voorraad leverbaar. contacteer ons op www.tegel.be

Product kleur Hoeveelheid Art. nr.

Weberseal S - White 300 ml 950.001.0100

Weberseal S - Quartz 300 ml 950.001.0117

Weberseal S - Pearl grey 300 ml 950.001.0122

Weberseal S - Marble/parelgrijs 300 ml 950.001.0116

Weberseal S - Perla 300 ml 950.001.0112

Weberseal S - cement 300 ml 950.001.0113

Weberseal S - Steel 300 ml 950.001.0106

Weberseal S - Anthracite 300 ml 950.001.0114

Weberseal S - Black 300 ml 950.001.0115

Weberseal S - Dakar 300 ml 950.001.0108

Weberseal S - Mouse 300 ml 950.001.0121

Weberseal S - cream/linen 300 ml 950.001.0118

Weberseal S - Nutt 300 ml 950.001.0109

Weberseal S - Dark chocolate 300 ml 950.001.0119
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Onderhoudsproducten 
XXL-renovatietegels

Boscobello 
SIX PAck

Aantal Art. nr.

keramisch 
cementsluier-
verwijderaar

6 x 1L 998.001.0005

keramisch  
krachtreiniger 

6 x 1L 998.001.0006

keramisch  
onderhoud

6 x 1L 998.001.0007

Ook beschikbaar 
in voordelige 

six pack

NIEUW 
Ook beschikbaar 
Boscobello voor 

natuursteen

Boscobello 
keramisch  
cementsluier-
verwijderaar

 » Verwijdert cementsluier, 
specieresten, uitbloeiingen,  
roest en kalk

 » concentraat - bijzonder zuinig in 
het gebruik

 » Reukarm - ideaal voor binnen
 » Geen dampontwikkeling

 » Afspoelbaar zonder resten

Boscobello starterskit

 » Ideaal starterspakket voor het  
onderhouden van keramische tegels

 » Inhoud* 
1L Boscobello cementsluierverwijderaar 

1L Boscobello krachtreiniger 

1L Boscobello onderhoudsproduct

Boscobello six pack

 » Grotere hoeveelheden nodig van  
1 product? kies dan voor de  
voordelige six pack.

998.001.0001

998.001.0004

998.001.0005

998.001.0006

998.001.0007

Boscobello  
keramisch onderhoud
Dagelijks onderhoud  
voor keramische tegels

 » Regelmatig gebruik
 » Voor normaal vervuilde  

oppervlakken
 » Reinigt en onderhoudt streepvrij

 » mild-alkalisch

998.001.0003

Boscobello 
keramisch 
krachtreiniger
Intensieve reiniging 
voor keramische tegels

 » Basisreiniging voor sterk vervuilde 
vloeren

 » Reiniging van nieuw gelegde  
vloeren

 » Regelmatig onderhoud van zwaar 
belaste vloeren

 » concentraat met krachtige werking
 » Reukarm en oplosmiddelvrij

 » Geschikt voor schrobzuigmachine

998.001.0002
998.002.0001

998.002.0002
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Vlekkenlijst 
XXL-renovatietegels
De vermelde vervuilingen kunnen met de aangeduide Boscobello of Lithofin producten verwijderd 
worden. Vele vlekken laten zich volledig verwijderen, bij enkele kan er zelfs na een herhaalde  
toepassing van de reiniger nog een rest achterblijven.

Ondergrond Type vuil Wat te gebruiken
XXL-renovatietegels Algen Lithofin Allex

Asfalt Lithofin Lösefix

Bitumen Lithofin Lösefix

Bloed Boscobello keramische krachtreiniger

coatings Lithofin Lösefix

cementsluier Boscobello keramisch cementsluierverwijderaar. Lithofin Muro voor buiten of indien Lithofin 
kF cementsluierverwijderaar niet volstaat

Fruitvlekken Boscobello keramische krachtreiniger 

Gras Boscobello keramische krachtreiniger 

Hars Lithofin Lösefix

Houtbeits Lithofin Lösefix

Industrievetten Boscobello keramische krachtreiniger of Lithofin Lösefix

Inkt Lithofin Wexa

kaarsvet Lithofin Lösefix

kalkafzetting Lithofin KF badreiniger

Koffie Boscobello keramisch krachtreiniger

Lijmenresten Lithofin Lösefix

Lijnolie Lithofin Lösefix

Lippenstift Lithofin Lösefix of Lithofin Wexa

Mos Lithofin Allex (met schrobborstel meeschrobben)

Mortelresten Boscobello keramisch cementsluierverwijderaar of Lithofin Muro indien Boscobello 
keramisch cementsluierverwijderaar niet volstaat

Nagellak Lithofin Lösefix

Olie Boscobello keramische krachtreiniger of Lithofin Lösefix

Olieverf Lithofin Lösefix

Olievlekken, ingedrongen Lithofin Oil-EX

Onderhoudsproducten Boscobello keramische krachtreiniger of Lithofin Wexa

Plaaster-resten Lithofin Abra-Clean

Plantvlekken Boscobello keramisch krachtreiniger

PU-Schuim Enkel mechanisch verwijderbaar

Rode wijn Boscobello keramisch krachtreiniger

Roest (vlekken) Boscobello keramisch cementsluierverwijderaar

Roet Lithofin Wexa

Rubber Lithofin Wexa of Lithofin Lösefix indien Lithofin Wexa niet volstaat

Schimmel Lithofin Allex

Schoencreme Lithofin Wexa of Lithofin Lösefix indien Lithofin Wexa niet volstaat

Siliconeresten Lithofin Lösefix (met schrobborstel of met eenschijfmachine)

Stempelinkt Lithofin Lösefix

Thee Boscobello keramisch krachtreiniger

Teer Lithofin Lösefix

Urineresten Lithofin KF badreiniger

Verf (vers) Lithofin Lösefix

Viltstift Boscobello keramische krachtreiniger

Was Lithofin Wexa of Lithofin Lösefix

Zeepresten Lithofin KF badreiniger

  Zit uw vlek er niet tussen? contacteer ons via www.tegel.be/contact
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8 | Technische informatie 
GENERAL TEcHNIcAL cHARAcTERISTIcS

TEcHNIcAL
cHARAcTERISTIc

Test method Requirements under
EN 14411 - G / ISO 
13006 - G
Group BIa-UGL

Values
ZERO.3 - 3mm

Values
ZERO.3 - 3 Plus

Values
ZERO.3 - 5 Plus

Water absorption ISO 10545-3 ≤ 0,5% ≤ 0,1% ≤ 0,1%* ≤ 0,1%*

Bending strength ISO 10545-4 ≥ 35 N/mm2 ≥ 35 N/mm2 ≥ 120 N/mm2 ** ≥ 55 N/mm2 **

Breaking strength 
(S)

ISO 10545-4 ≥ 700 N Not requested
Wall covering

≥ 1000 N** ≥ 1200 N**

Deep abrasion 
resistance

ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 compliant compliant compliant com-
pliant

compression 
strength

Not requested
Wall covering

≥ 400 N/mm2 ≥ 400 N/mm2

Linear thermal 
expansion

ISO 10545-8 ISO makes no 
provision
for this test

α ≤ 7∙10-6°C-1 α ≤ 7∙10-6°C-1 α ≤ 7∙10-6°C-1

Thermal shock 
resistance

ISO 10545-9 ISO makes no 
provision
for this test

Resistant Resistant Resistant

Frost-resistance ISO 10545-12 No alterations Resistant Resistant Resistant

chemical resist-
ance

ISO 10545-13 As indicated by 
manufacturer

Refer to specific
collection
catalogue

Refer to specific
collection
catalogue

Refer to specific
collection
catalogue

chemical resist-
ance to
household prod-
ucts

ISO 10545-13 UB min. Refer to specific
collection
catalogue

Refer to specific
collection
catalogue

Refer to specific
collection
catalogue

Stain resistance Refer to specific 
collection
catalogue

class 3 min. Refer to specific
collection
catalogue

Refer to specific
collection
catalogue

Refer to specific
collection
catalogue

Size character-
istics

Length 
and
width

ISO 
10545-2

± 0,6%  
max ± 2mm

compliant compliant compliant

Straight-
ness of
sides

± 0,5%  
max ± 1,5mm

compliant compliant compliant

Square-
ness of
sides

± 0,6%  
max ± 2mm

compliant compliant compliant

Flatness ± 0,5%  
max ± 2mm

compliant compliant compliant

Thick-
ness

± 5%  
max ± 0,5mm

compliant compliant compliant

SLIP RESISTANcE

SAFETY
REQUIREMENTS

Test method Reference require-
ment

Ratings
ZERO.3 - 3mm

Ratings
ZERO.3 - 3 Plus

Ratings
ZERO.3 - 5 Plus

Dynamic coeffi-
cient of
friction

B.c.R. Tortus

μ >0,40
L. 13/89 - M.D. 
236/89
Leg. D. 503/96

Not required wall 
tiles

Refer to specific 
collection
catalogue

Refer to specific 
collection
catalogue

Slip resistance

DIN 51130
R classification
(slip angle α)

Not required wall 
tiles

Refer to specific 
collection
catalogue

Refer to specific 
collection
catalogue

DIN 51097
A, B, C classifi-
cation
(slip angle α)

* Average value referred to ceramic material only
** Average value referred to the all-in-one piece (slab and fiberglass mesh)

REAcTION TO FIRE REQUIREMENTS
TEcHNIcAL
cHARAcTERISTIc

Test method Requirements under
EN 14411 - G / ISO 
13006 - G
Group BIa-UGL

Values
ZERO.3 - 3mm

Values
ZERO.3 - 3 Plus

Values
ZERO.3 - 5 Plus

WALL INSTALLATION
Reaction to fire ISO DIS 1182.2 Italian standard

M.D. 14/01/85
M.D. 15/03/05

class 0 class 1 class 1

Reaction to fire UNI EN 
13823:2005

European standard
Directive 89/106/
cE Decision 
2000/147/cE
UNI EN 13501-
1:2005

class A1 class A2 - s1,d0 class A2 - s1,d0

FLOOR INSTALLATION
Reaction to fire ISO DIS 1182.2 Italian standard

M.D. 14/01/85
M.D. 15/03/05

class 0 class 1 class 1
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REAcTION TO FIRE REQUIREMENTS
TEcHNIcAL
cHARAcTERISTIc

Test method Requirements under
EN 14411 - G / ISO 
13006 - G
Group BIa-UGL

Values
ZERO.3 - 3mm

Values
ZERO.3 - 3 Plus

Values
ZERO.3 - 5 Plus

Reaction to fire UNI EN 
13823:2005

European standard
Directive 89/106/cE 
Decision 2000/147/
cE
UNI EN 13501-1:2005

Class A1fl Class A2fl - s1 Class A2fl - s1

THERMAL cHARAcTERISTIcS

TEcHNIcAL
cHARAcTERISTIc

Test method Values
ZERO.3 - 3mm

Values
ZERO.3 - 3 Plus

Values
ZERO.3 - 5 Plus

Heat conductivity UNI EN 12524:2001 λ = 1,3 W/m°k
λ = 1,1 kcal/mh°C

λ = 1,3 W/m°k
λ = 1,1 kcal/mh°C

λ = 1,3 W/m°k
λ = 1,1 kcal/mh°C

PHYSIcAL-MEcHANIcAL cHARAcTERISTIcS

SAFETY
REQUIREMENTS

Test method Ratings
ZERO.3 - 3mm

Ratings
ZERO.3 - 3 Plus

Ratings
ZERO.3 - 5 Plus

Tensile modulus
(Young’s Modulus)

55 - 60 GPa 55 - 60 GPa 55 - 60 GPa

Density 2300 -2500 kg/m3 2300 -2500 kg/m3 2300 -2500 kg/m3
Sound absorption 
coefficient α UNI EN ISO 11654 0,01 - 0,02 0,01 - 0,02 0,01 - 0,02

GENERAL TEcHNIcAL cHARAcTERISTIcS

TEcHNIcAL
cHARAcTERISTIc

Test method ANSI A137.1 Required
value for unglazed
porcelain tiles
P1 class

Values
ZERO.3 - 3 mm

Values
ZERO.3 - 3 Plus

Values
ZERO.3 - 5 Plus

Water absorption ASTM c373 ≤ 0.5% compliant compliant (*) compliant (*)

Breaking strength 
(S)

ASTM c648 ≥ 250 lbf Not required
Wall Tiles

compliant (**) compliant (**)

Deep abrasion
resistance

ASTM c1243 ≤ 175 mm3 compliant compliant compliant

compression 
strength

- ANSI makes no
provision 
for this test

≥ 56000 PSI ≥ 56000 PSI ≥ 56000 PSI

Linear thermal
expansion

ASTM c372 Not required α ≤ 8 X 10-6°C-1
α ≤ 4.4 X 10-6°F-1

α ≤ 8 X 10-6°C-1
α ≤ 4.4 X 10-6°F-1

α ≤ 8 X 10-6°C-1
α ≤ 4.4 X 10-6°F-1

Thermal shock
resistance

ASTM c484 Not alteration Resistant Resistant Resistant

Frost-resistance ASTM c1026 Not required Resistant Resistant Resistant

chemical  
resistance

ASTM c650 Not required Resistant Resistant Resistant

Bond strength ≥ 50 PSI compliant compliant compliant

Stain resistance ASTM c1378 Not required Resistant Resistant Resistant

Dimensions Warpage 
edge

ASTM 
c485

± 0.40% or max ± 
0.05“ for tiles up 
to 24”x24” or max 
± 0.07” for tiles 
larger to 24”x24”

compliant compliant compliant

Warpage 
diagonal

ASTM 
c485

± 0.40% or max 
± 0.07”

compliant compliant compliant

Nominal 
sizes

ASTM 
c499

- 3.0% / + 2,0%
of nominal dimen-
sions

± 0.5% ± 0.5% ± 0.5%

caliber 
range

ASTM 
c499

± 0.25% or max 
± 0.03”

compliant compliant compliant

Thick-
ness

ASTM 
c499

≤ 0.040” ≤ 0.030” ≤ 0.030” ≤ 0.030”

Wedging ASTM 
c502

± 0.25% or max 
± 0.03”

compliant compliant compliant

* Average value referred to ceramic material only
** Average value referred to the all-in-one piece (slab and fiberglass mesh)

THERMAL cHARAcTERISTIcS
SAFETY
REQUIREMENTS

Test method Values
ZERO.3 - 3mm

Values
ZERO.3 - 3 Plus

Values
ZERO.3 - 5 Plus

Thermal conductivity UNI EN 12524:2001 λ = 0.7 Btu/ft h°F λ = 0.7 Btu/ft h°F λ = 0.7 Btu/ft h°F

SLIP RESISTANcE

SAFETY
REQUIREMENTS

Test method Reference require-
ment

Ratings
ZERO.3 - 3mm

Ratings
ZERO.3 - 3 Plus

Ratings
ZERO.3 - 5 Plus

Static coefficient
of friction (ScOF)

ASTM c 1028 μ >0,40
L. 13/89 - M.D. 
236/89
Leg. D. 503/96

Not required
Wall tiles

Refer to specific 
collection
catalogue

Refer to specific 
collection
catalogue

Dynamic coeffi-
cient
of friction (DcOF)

ANSI A137.1:2012 
(BOT
3000)

DCOF ≥ 0.42
(wet internal 
spaces)

Not required
Wall tiles

Refer to specific 
collection
catalogue

Refer to specific 
collection
catalogue
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