
DEEL VI TEGELTYPES EN PLAATSINGMETHODES 

 
6.1 Kwartscomposiet-, mozaïek-, natuursteen- en keramische tegels 
Bij de aankoop van tegels kan naast de gebruikelijke technische fiche, altijd een DoP-attest 

(Declaration of Performance) opgevraagd worden. Dit is een attest waarbij aangetoond wordt dat de 

tegels onder andere beantwoorden aan de vereiste productkenmerken en de genormaliseerde 

prestatie-eisen die door de betreffende fabrikant zijn opgegeven. Als gevolg van de Europese 

Verordening Bouwproducten is de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) 

vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een dergelijke prestatieverklaring mee 

te leveren. De fabrikant of importeur bevestigt in de DoP naast product- en adresgegevens, de 

prestaties van het bouwproduct met de daarbij behorende gebruikstoepassingen. De 

producentaansprakelijkheid staat hierdoor centraal. 

 

Een ‘DOP’ moet onder meer volgende informatie bevatten: 

• De referentie van het producttype. Bij natuursteentegels bijvoorbeeld moet de 

petrografische benaming erin vermeld worden. 

• Referentienummer en verschijningsdatum van de desbetreffende norm die de producteisen 

beschrijft. 

• De gebruikskenmerken volgens de geharmoniseerde norm. 

• De effectieve prestaties en essentiële waarden van het bouwproduct, zoals de buig- en 

sterkte, belastingseisen, veiligheid en gezondheid, enzovoort. 

Met deze prestatieverklaring is het tevens mogelijk de eigenschappen van de producten met 

eenzelfde toepassing onderling met elkaar te vergelijken. 

 

Een CE-markering daarentegen moet verklaren dat een product echt die eigenschappen bezit, op 

basis van een conformiteitverklaring van de fabrikant, en in bepaalde gevallen, met de interventie 

van een extern laboratorium, een inspectie-organisme of een certificatie. 

           
Meest voorkomende soorten tegels 

 

• Composietsteen 

Bestaat voor ongeveer 95% uit kwartsiet. Dit zijn minuscuul gezuiverde zandkorrels waar 

kleurpigmenten en onder andere granietkorrels aan toegevoegd worden. 

Kwartsomposiettegels zijn samengesteld uit kwartsgranulaten en bindmiddelen, al dan 

niet in combinatie met kunststoftoevoegingen om betere sterkte-eigenschappen te 

verkrijgen. Meestal worden harsen (bijv. epoxy, polyester, …) als extra versterking 

gebruikt om het vulmateriaal (kwartszandkorreltjes, natuursteengruis) volledig aan 

elkaar te kitten. 

 

• Cementtegels 

Zand/cementsamenstelling, bijv. de gekende Marokkaanse vloertegeltjes, 

ambachtelijk in een mal geperst.  



 

• Betontegels 

Zand/keien/cement, bijv. trottoirdal. 

 

• Marmermozaïek 

Is opgebouwd uit 2 lagen: de onderste laag (de basis) is samengesteld uit cement met 

porfier of kwarts. Deze laag wordt geperst onder hoge druk samen met de slijtlaag, die 

bestaat uit al dan niet gepigmenteerd cement, marmer- of granietkorrels en 

granulaten. Bijv. Granito. 

 

• Gietvloeren 

Zijn ter plaatse gegoten marmermozaïekvloeren. Deze zeldzaam geworden techniek bestaat 

erin de marmerstukjes ter plaatse in de vers gegoten dekmortel aan te brengen. Bijv. 

Terrazzo. 

• Agglomeraattegels 

Worden vervaardigd uit een mengsel van (natuursteen)granulaten, toevoegstoffen en 

harsachtige bindmiddelen (bijv. epoxy, polyurethaan, polyester). Een variante zijn de 

resineharstegels, die zeer vochtgevoelig kunnen zijn. Daarom worden ze onderverdeeld 

in 3 verschillende klassen op basis van de amplitude van de vervorming bij blootstelling 

aan vocht: 

o A: < 0,3mm 

o B: 0,3mm – 0,6mm 

o C: > 0,6mm 

Klassen B en C zijn dus zeer gevoelig voor vocht, wat speciale aandachtpunten bij het kiezen 

van de plaatsingsmethode met zich meebrengt. 

 

• Gelamineerde tegels 

Dit zijn tegels die bestaan uit minimum 2 verschillende lagen: de toplaag van een 

gelamineerde marmertegel bestaat in dit geval uit een dunne schijf vlekgevoelige 

natuursteen die met een tweecomponentlijm gekleefd werd op een volkeramische 

onderlaag. 

 

• Mozaïek 

Mozaïektegels zijn kleine tegeltjes, conventioneel gaande van 10 mm bij 10 mm tot 70 mm x 

70 mm. Meestal zijn ze gekleefd op nylonnetten van ongeveer 300 mm x 300 mm, 

samengekit met een soort elastische silicone, of voorzien van een papieren vel aan de 

voorzijde zodoende de vlotte plaatsing ervan te optimaliseren. 

Soorten: 

• Glasmozaïek 

• Kristalmozaïek 

• Similiporselein (2-brand verglaasd) 

• Volkeramische mozaïektegeltjes 

• Natuursteenmozaïek 

• Gerolde keien, scherfmozaïek,… 

 

• Natuursteentegels (EN 12057 – EN 1469) 



Natuursteen is een verzamelnaam voor duizenden soorten stenen die ontgonnen werden in 

steengroeven over de hele wereld. Ze werden gevormd over een periode van duizenden en 

zelfs miljoenen jaren in of aan het aardoppervlak door geologische processen. Het uitzicht en 

de eigenschappen die natuursteen bezit, wordt bepaald door de manier waarop de steen 

gevormd werd (door rivieren, vulkanen, gebergtevorming, enz.). Elke natuursteen is uniek 

omdat geen enkele plaats op de aarde dezelfde geologische processen ondergaat en geen 

enkele natuursteen heeft een identieke samenstelling. Dit geeft aan natuursteen zijn uniek 

karakter. 

  

De aarde was oorspronkelijk gasvormig en bijgevolg vloeibaar. Ze 

verhardde door afkoeling tot stollingsgesteenten. Door 

condensatie van water werden deze gesteenten aan chemische en 

mechanische verwering blootgesteld, waardoor de bestanddelen 

van de eerste afzettingsgesteenten gevormd werden. Onder 

invloed van verschillende factoren zoals temperatuur en druk, kunnen zowel stollings- als 

afzettingsgesteenten worden omgezet in metamorfe gesteenten. 

  

Volgens de figuur uit het FVB-handboek, kunnen we natuursteen onderverdelen als volgt: 
(zie aanduiding op de tekening van het FVB-handboek) 

  

• Ia) STOLLINGSGESTEENTE: uitvloeiingsgesteente. 

o Bijv. basalt, puimsteen,… 

• Ib) STOLLINGSGESTEENTE: halfdiep ganggesteente  

o Bijv. porfier, dioriet,… 

• Ic) STOLLINGSGESTEENTE: dieptegesteente:   

o Bijv. granieten. 

• II) AFZETTINGSGESTEENTE 

o Bijv. kalksteen, Belgische Blauwe Hardsteen,… 

• III) METAMORF GESTEENTE  

o Bijv. marmer, kwartsiet,… 

 

Elke natuursteentegel heeft zijn eigen paspoort, met name zijn specifieke technische fiche 

waar alle nuttige wetenschappelijk-technische informatie in terug te vinden is. Ook de 

algemene plaatsingsrichtlijnen zijn er meestal in beschreven. Tal van voorbeelden zijn te 

raadplegen op de website van Febenat, de Belgische beroepsfederatie van 

natuursteengroothandels www.febenat.be. 

 

Natuurstenen kunnen aan hun oppervlak bewerkt worden om ze speciale esthetische of 

technische eigenschappen zoals slipvastheid te geven. Oppervlakte-afwerkingen van 

natuursteentegels kunnen in drie groepen ingedeeld worden: 

 

a) GLAD: gepolijst / verzoet / geschuurd /…  

b) RUW: gezaagd / gezandstraald / gevlamd /… 

c) SPECIAAL: gebouchardeerd of puntgehamerd / edelstaal / frijnslag / oude 

ijsbloem /… 

 

 

http://www.febenat.be/


 

  

 

 

 

 

 

• Keramische tegels 

Keramiektegels zijn veelal compact geperste tegels of platen (groep BIa volgens de norm EN 

14411) in keramische grondstof. Ze bestaan doorgaans uit volgende samenstelling: 

- KLEI (‘argile’): ± 30% 

- VELDSPAAT: 30 à 35% 

- KAOLIEN: 20 à 25% 

- ZAND: ± 10% 

 

Deze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, afmetingen en diktes (= het formaat). 

Keramische tegels worden steeds groter en dunner geproduceerd. Volgens een verschenen 

artikel van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) alsook 

de Europese EUF-richtlijn met betrekking tot de plaatsingsvoorschriften van fijne 

grootformaattegels, worden ze dunne XL en XXL-tegels genoemd. Ook de 

productieprocessen worden steeds innovatiever door een combinatie van nieuwe wals-, 

pers-, en injectiemethodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Plaatsingsmodaliteiten 
 

We beschrijven in deze cursus de plaatsing van twee belangrijke groepen, met name de 

natuursteentegels enerzijds, en de keramische tegels anderzijds. 

 

6.2.1 Plaatsen van natuursteen 

Aandachtspunten bij levering en plaatsing van natuursteentegels: 

 

• Acceptatiecriteria: controleer de inhoud van de geleverde kisten in vergelijking met de 

bestelbon, zijnde type of conformiteit aan het staal [‘Voor natuursteen met een zekere 

heterogeniteit qua kleur of uitzicht, verwijst de TV nr. 213 naar de norm NBN EN 771–6 voor 

het vooropstellen van een ‘contractueel staal’ bestaande uit drie proefstukken waarvan er 

één een gemiddeld uitzicht vertoont terwijl de twee andere de uiterste verschillen aangeven.’ 

(Uit: Polycaro n°52)], het formaat, de hoeveelheid (snijverlies inbegrepen). Het is belangrijk 

dat het aantal natuursteentegels in één partij geleverd worden om latere opvallende 

kleurverschillen te voorkomen. 



• Bescherm de tegels tegen regen, wind, en vorst. Plaats ze dus zo snel mogelijk binnen. 

• Meng de tegels goed door elkaar vooraleer de plaatsingsactiviteiten op te starten. Op die 

manier detecteer je automatisch afgebroken hoeken, eventuele kleine oppervlaktefoutjes, 

onaanvaardbare scheurtjes of kratertjes. 

 

 

 

De vier meest gangbare plaatsingstechnieken voor vloer- en wandbetegeling met natuursteen zijn: 

 

1. Plaatsing op een verse dekvloer (barbotine of lijmmortel). De plaatsing op een verse 

dekvloer gebeurt door de tegels te leggen op een mengsel van grof zand, cement en water 

dat een ‘aardvochtige’ consistentie heeft. De tot het gewenste peil geëffende, verdichte en 

gladgewreven dekvloer wordt dan eerst met barbotine (water/witcement-brij, al dan niet 

verrijkt met vloeibare kunststofharsen) of redelijk vloeibare witte mortellijm, doorgaans 

van het type C2, ingestreken waar de tegels vervolgens stevig worden ingeklopt. Deze 

manier van plaatsing heet de ‘nat-in-nat’-methode. 

2. Plaatsing in de mortel. Deze techniek bestaat in de plaatsing van de tegels met een cement- 

of bastaardmortel op een bed van gestabiliseerd zand dat over een stevige en stabiele 

ondergrond (draagvloer) wordt uitgespreid. De dikte van deze hechtingslaag is normaal 

begrepen tussen 1,5 en 3 cm. Deze plaatsingsmethode wordt meestal als ‘traditionele 

plaatsing’ aangeduid. 

3. Plaatsing met tegellijm op een drukvaste onderlaag. De bij voorkeur gekalibreerde 

natuursteentegels worden met een dunne tegellijmlaag op een verharde dekvloer gelegd. 

Zowel de soort tegellijm als de kamgrootte dienen aan ondergrond en tegelformaat 

aangepast te worden. Gebruik van dikbedlijmen is tevens mogelijk om eventuele 

dikteverschillen van de tegels op te vangen. 

4. Op tegeldragers. Er bestaan verschillende types tegeldragers zoals bijvoorbeeld: 

• Traditionele zand/cementzakjes of opgemetselde steunen op niveau 

• Hoogtebepalende kunststoffen dekvloermortelkuipjes. Dit zijn opstapelbare modulaire 

kunststofbakjes (vervaardigd uit o.a. polypropyleen) die opgevuld worden met 

dekvloermortel. 

• Regelbare tegeldragers uit polypropyleen (met hellingscorrector). Deze vloerdragers 

zijn in verschillende maten verkrijgbaar en worden voorzien van bijpasmatjes om 

dikteverschillen te compenseren. Ze hebben bovendien een dempende functie. 

 

Infootje 

Bij de plaatsing van natuursteentegels op tegeldragers wordt meestal een dikte van 3 à 4 cm 

aanbevolen, afhankelijk van de afmetingen en van de buig- en breeksterkte van de tegel in kwestie 

(terug te vinden in de technische fiche), terwijl bij keramische tegels ze minimum 2 cm dik dienen te 

zijn. Voor betondallen is een dikte van minstens 4 cm aan te raden. Deze berekeningen zijn 

gebaseerd op tegels van maximum 60x60 cm en in sommige gevallen 30x60 cm. De nieuwe 

technische voorlichting ‘Buitenvloeren’ van het WTCB (voorzien eind 2017) heeft dit in een 

overzichtelijke tabel samengevat. 

 

6.2.2 Plaatsen van keramische tegels 

Bij uitvoering van een keramisch tegelwerk dient men op de werkvloer de verpakkingsinformatie 

goed in het oog te houden. Door de evolutie van de productieprocessen, waaronder vooral de 

verbeterde walsperstechnieken, zijn de meeste keramiektegels extreem dicht geperst waardoor de 



poriën verkleinen en verminderen en ze bijgevolg quasi geen vocht meer opnemen. Men fabriceert 

tegenwoordig keramische tegels met een waterabsorptiecoëfficiënt van minder dan 0,1% (0,03% en 

zelfs minder behoort tot de mogelijkheden!). Daarenboven verkleint de capillariteit van de 

poriënstructuur, waardoor de mogelijke vochtopname zeer gering in de massa kan doordringen. Dit 

type tegels wordt nog steeds geklasseerd onder de groep BIa (vochtopname ≤ 0,5% volgens de EN 

14411-ISO 13006) en vertegenwoordigt ongeveer 90% van de totale omzet in de keramische 

tegelindustrie. Het vooraf goed lezen van verpakkingsinformatie is dan ook ten zeerste aangeraden, 

daar deze cruciaal kan zijn voor de realisatie van duurzaam tegelwerk. Zo moet men in de meeste 

gevallen niet speciaal een technische fiche opvragen voor basisrichtlijnen. De densiteit van het 

materiaal is immers één van de interessantste criteria voor de keuze van het kleefmiddel en dus ook 

de plaatsingsmethode. De nieuwe generatie tegels die vallen onder de groep BIa kunnen niet meer in 

de traditionele mortel (zand-cementbasis) worden geplaatst, wegens het risico op vroege degradatie! 

 

Infootje 

De informatie die men kan vinden op een verpakking of ticket van een verpakkingskist kan tevens 

van groot belang zijn bij onder meer extrabestellingen (bijv. merk, code, type, formaat, tonaliteit, 

kaliber,…), het controleren van de houdbaarheidsdatum (bijv. van lijmzakken, voegspecie, …), het 

gewicht van het materiaal, de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzing (bijv. de in volgorde te 

ondernemen stappen bij het gebruik van reinigingsproducten, onderhoudsmiddelen,…), enzovoort. 

 

De enige zekere plaatsingsmethode voor het realiseren van een tegelwerk in (extreem) dichtgeperst 

keramisch materiaal is ongetwijfeld de verlijmingtechniek. Deze methode vervangt de met harsen 

verrijkte mortelmethode (van veelal latex-achtige aard). Door het feit dat de tegelzetter in 

voorkomend geval zelf zijn mortellijm samenstelt, meestal in wanverhouding van de bind- en 

verschralingsmiddelen met toeslagstoffen, neemt hij de volledige verantwoordelijkheid naar 

uiteindelijke kwaliteit (lees: voldoende hechtsterkte na uitharding) toe. Bij de verlijmingmethode met 

voorgeproduceerde poederlijmen bijvoorbeeld dient men enkel nog de exacte hoeveelheid 

aanmaakwater toe te voegen en de mengprocedure te respecteren (zie ook Hfst. III).  

 

 

6.3 Speciale plaatsingstechnieken 
Voor bepaalde toepassingen zullen de gangbare plaatsingsmethodes in meer of mindere mate 

afwijken. Hieronder worden enkele specifieke plaatsingstechnieken en systemen in ‘t kort 

beschreven. 

 

6.3.1 Buitenvloeren 

Tegels die buiten worden geplaatst, moeten uiteraard vorstvrij zijn en dus voldoen aan de Europese 

testnorm EN ISO 10545.12 (vorst-dooicycli). 

 

Er worden drie soorten terrassen onderscheiden (tekeningen FVB-handboek): 

 

• Het dakterras 

Voorbeelden van dakterrassen vindt men in overvloed aan de kust. Dit zijn meestal platte 

daken van duplex- of triplexappartementen waaronder zich een leefruimte bevindt. Dit 

betekent dat binnen- en buitentemperatuur voor vochtproblemen kunnen zorgen. Om 

deze condensvorming te vermijden is het belangrijk dat de isolatie zo dicht mogelijk 

tegen het buitenschild van het gebouw is geplaatst. 



Zowel mortel-, lijm-, als de ‘plottermethode’ (of andersoortige vierpuntsteunen met 

open voegen) kunnen bij de opbouw van dakterrassen toegepast worden. Veelal wordt 

een 

drainagemat of 

ander 

drainagesysteem onder de tegels aangebracht. 

 

 

 

 

 

 

• Het Balkonterras 

Een balkon bevindt zich meestal hoger dan het gelijkvloers en is doorgaans bereikbaar 

van binnenshuis. Dit type is met een uitsprong bevestigd aan het appartementsgebouw 

en aan de straatzijde beveiligd met een leuning of balustrade. Men herkent zowel 

individuele als doorlopende modellen die over verschillende naastliggende 

appartementen zijn afgebakend. 

De betegeling van een balkonterras is complex en wordt meestal met 

systeemoplossingen opgebouwd (bijv. ontkoppelende waterafvoermatten, 

waterdichting, enz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het tuinterras 

Openveld- of tuinterrassen zijn al dan niet aan een buitengevel vastgehechte 

recreatievloeren, waarin de uitgekofferde ondergrond bestaat uit een drainerende 

keienlaag, een daarop liggende waterdoorlatende korrelbeton, bedekt met een 

dekvloerlaag uit rivierzand, cement en water tot een aardvochtige consistentie. De 

onderliggende lagen hebben een respectievelijke dikte van ± 15 cm, de dekvloermortel 

(ook in tegelzetterskringen “chape” genoemd) ± 10 cm. 

Het afwerkingspeil (bovenkant tegel) van een terras dat tegen de woning is geplaatst, 

moet logischerwijze altijd onder de waterkeringslaag liggen. Meestal blijft men ±1 cm 

onder de onderkant van de dorpels. Tijdens de uitvoering moet men in normale 

omstandigheden een helling van minimum 1,5 % aanhouden. Dit komt neer op 1,5cm/m 

– lengtebeperking in acht te nemen).  

Een waterafvoersysteem op het laagste punt is onontbeerlijk om het debiet van het 

hemelwater makkelijk te kunnen evacueren. Tijdens de winter dienen de eerste rijen 



tegels beschermd te worden tegen de vrieskou teneinde onthechting te voorkomen. 

Hiervoor kan een vorstboord ingewerkt worden (zie tekening uit het FVB-handboek). 

Drie verschillende plaatsingsmethodes zijn gebruikelijk: traditioneel in een mortelbed 

(vooral natuursteentegels), de ‘nat in nat’-methode (met een daartoe geschikte 

vloeibedlijm of kunstharsverrijkte barbotine), en de verlijmingtechniek (zie punt 6.2). Ook 

de plaatsing van dikkere tegels op verstelbare tegeldragers boven een waterafvoerende 

dekvloer wordt frequenter toegepast. 

De mortel- of lijmoverdracht van een terrasbetegeling dient in theorie 100% te zijn, wil 

men schade door onder andere opvriezende condens voorkomen. Luchtinsluitingen 

onder de tegels kunnen bijgevolg zorgen voor latere vorstschade. De buttering-floating 

verlijmingmethode kan een zeer goede techniek zijn om een optimaal contactoppervlak 

te bekomen. Het gebruik van een innovatieve variabele tegellijm kan hiervoor een handig 

hulpmiddel zijn. De fabrikant laat in voorkomend geval een extra aanmaakwater-

toevoeging toe, zodoende het kleefmiddel beter te laten openvloeien onder de tegels. 

Let evenwel op: sommige overdreven kunststofverrijkte lijmen zijn niet geschikt voor 

buitentoepassingen! Vooraf advies vragen aan de lijmfabrikant in kwestie is steeds de 

boodschap! 

Aan de vaste delen van het gebouw (muren, kolommen, enz.) dient een voldoende dikke 

randstrook gemonteerd te worden (minimum 10 mm), die achteraf na het schuin 

afsnijden elastisch dicht gekit wordt met een dilatatiesilicone. 

Het opvoegen van een balkon- of tuinterras gebeurt op dezelfde manier als bij 

binnenvloeren (zie volgend punt 6.4), doch vraagt dit enkele speciale aandachtspunten: 

- Zowel de ondergrond als de geplaatste tegels (stelmiddel) dienen droog te zijn. 

- De voegdiepte dient ten minste 2/3 van de voegbreedte te zijn. 

- De gebruikte voegspecie moet op z’n minst waterwerend of waterafstotend zijn en 

vorstvrij. 

- De voegopeningen dienen perfect gereinigd en zuiver te zijn, bij voorkeur extra 

gestofzuigd vóór aanvang van de voegactiviteiten. 

- De aanmaak van de voegmortel gebeurt uitsluitend volgens de richtlijnen van de 

fabrikant; de mengverhouding en rusttijd moeten perfect gerespecteerd worden. 

- De voegmortel wordt met de voegspaan zorgvuldig manueel en volzat diagonaal 

ingeduwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrassen zijn onderhevig aan hygrothermische schokken. Ze zijn blootgesteld aan temperatuur, 

regen en wind. In de wetenschap dat een donkere terrastegel in de zomer meer dan 70°C kan 

opwarmen (uitzettingscoëfficiënt!), zijn technische maatregelen vereist. Om de 25m² en 5 lm bij 

bleke kleuren en om de 9 m² en 3 lm bij donkere tegelkleuren wordt het best een dilatatievoeg- of 



profiel voorzien. Zoveel mogelijk de vlakken in vierkanten opdelen. Ook op elke hoek van het gebouw 

dient een uitzettingsvoeg te worden ingewerkt om scheurvorming te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer en meer worden geschikte ontkoppelingsmatten of waterdichte scheidingslagen direct onder 

de tegels gelijmd om latere vochtschade uit te sluiten. 

 

6.3.2 Gevelbekleding 

Buitengevelbekledingen worden alsmaar vaker met tegels uitgevoerd. Bij de plaatsing met 

natuursteen of cementgebonden tegels zijn verschillende voorgefabriceerde draagconstructies met 

tal van modellen draag-en windankers beschikbaar. Een profiel aan de voet van de gevelbekleding 

zorgt er meestal voor dat het spouw- en condensatievocht kan afgevoerd worden. Een goede 

spouwventilatie is voor alle soortgelijke systemen noodzakelijk.  

De verlijmingtechniek wordt voor natuursteen minder toegepast. 

Keramische gevelbekledingen kan men in twee groepen indelen, enerzijds deze op een doorgaans 

aluminium op maat gelaste draagconstructie, anderzijds de verlijmingtechniek op een bestaand 

parament of op nieuw aangebrachte vaste isolatieplaten. Bij deze laatste techniek is een 100% 

overdracht van de lijm nodig om een duurzaam gevelwerk te verzekeren, eventuele noodzakelijke 

voorgronderingen in acht genomen. 

 

 

 

6.3.3 Trapbetegeling 

Trappen worden het meest bekleed met maatwerk van natuursteen, doch keramische 

tegelbekledingen komen nog vaak voor. Het is dan belangrijk om de looplijn te respecteren zodoende 

uw tegelwerk esthetische te verdelen. 

Het verdrijven van trappen wordt in deze cursus niet besproken. 

 

De aantrede is de trede waarop men stapt. In privéwoningen is dit meestal 23 à 24 cm. 

De optrede is de zogenaamde tegentrede. In privatieve delen is een optrede meestal 18 cm. 

 

Veel gebruikte maten van optrede en aantrede 

Type trap Optrede Aantrede 

Trap in openbare gebouwen 16 cm – 17 

cm 

25 cm – 28 cm 

Centrale trap in 

woongebouwen 

17 cm – 19 

cm 

20 cm – 26 cm 

Kelder- en zoldertrappen 18 cm – 20 

cm 

18 cm – 24 cm 



Laddertrappen, torentrappen 22 cm – 23 

cm 

14 cm – 16 cm 

 (Bron: WTCB) 

 

Een trap kan als volgt berekend worden: een gewone trap heeft een optrede van ongeveer 

18 cm. De aantrede kan bijgevolg gevonden worden door de volgende formule: 

2O + 1A = ± 60 cm. De traphoogte (optrede) wordt vastgesteld van afgewerkte vloer tot 

afgewerkte vloer. Het aantal optreden = traphoogte/18 cm (afronden naar boven). De juiste 

optrede = traphoogte/aantal optreden. Het totaal aantal aantreden = aantal optreden -1 

(bovenste trede). De juiste aantrede is: 

• Indien trapruimte onbepaald is: 22 à 24 cm (formule) 

• Indien de trapruimte bepaald is: netto trapruimte/aantal aantreden 

Draaitrappen kunnen verdreven worden. De meeste natuursteenbedrijven zijn hierin 

gespecialiseerd en gebruiken tegenwoordig hiervoor aangepaste softwareprogramma’s. 

 

 

 

 

 
 (Tekeningen: 

FVB-handboek) 

 

 

 

 

 

 

 

Traptreden moeten voldoen aan bepaalde specifieke veiligheidseisen: 

- De tegels moeten voldoen aan een zekere buig- en breeksterkte indien ze zwevend 

geplaatst worden. 

- De tegels moeten voldoende antislip zijn (glijdweerstand). Ze kunnen ofwel voorzien zijn 

van een ingegrifte anti-slipstructuur of er kan een antislipprofiel op het eind van de 

traptreden ingewerkt worden. 

 

 

 

 
(Bron: Schlüter) 

 

 

 

6.3.4 Vloerverwarming 

Vroeger werden er twee soorten traditionele vloerverwarmingssystemen onderscheiden, met name 

het nat systeem en het droog systeem. Onderstaande tekeningen tonen duidelijk het verschil in 

opstelling aan.  



 

 
(Nat systeem)       (Droog systeem) 

 

 

 

Vanaf 2017 worden de vloerverwarmingssystemen onderverdeeld in het ABCD-systeem (zie figuren 

van het WTCB hierna) 

 

 
 

De verwarminsbuizen worden het best eerst onder druk getest vooraleer de dekvloer geplaatst 

wordt. De dekvloer zelf moet de volledige krimp- en kruipfase van minimum 28 dagen doorlopen. In 

principe één week per cm dikte + 1 week indien het een cementgebonden dekvloer is, en na een 

restvochttest van maximum 2,5%. Bij anhydrietdekvloeren (calciumsulfaatgebonden samenstelling) 

mag het restvocht slechts 0,3% bedragen op eender welk vloerverwarmingssysteem (zie de 

desbetreffende Technische Voorlichtingen (TV’s) van het WTCB). 

 

Vóór het aanvangen van de tegelactiviteiten moet de “chape” per 5°C/24h opgewarmd en verhoogd 

worden tot de maximale werkingstemperatuur is bereikt. Deze temperatuur dient men ten minste 48 

uur aan te houden (in functie van het type en dikte van de ondergrond) vooraleer de 



afkoelprocedure terug per 5°C gestaag te laten aflopen. Ten vroegste 24 

uur later mogen de tegelwerken aangevat worden. 

Ongeveer een week na de voegwerken mag de verwarming te worden 

aangezet, opnieuw met 5°C per dag tot de gewenste leeftemperatuur. Specifieke opstartprocedures 

worden meestal door de systeemfabrikant opgegeven, maar men dient vooral thermische schokken 

te vermijden. 

Andere moderne en innovatieve vloerverwarmingspakketten kunnen gemakkelijk door de tegelzetter 

zelf volledig geïnstalleerd worden, waarbij ook het 

opstartprotocol 

kan afwijken. 
(Zie foto’s hieronder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

6.3.5 Dunne grootformaattegels 

Naar aanleiding van de onophoudelijke snelle innovatiebewegingen in de keramische tegelindustrie, 

was er dringend nood aan duidelijke internationale plaatsingsregels voor dunne grootformaattegels. 

De hiernavolgende deontologische samenvatting van de applicatierichtlijnen voor dunne 

grootformaattegels kwamen tot stand op vraag van Europese vertegenwoordigers van nationale 

tegelzettersfederaties en gespecialiseerde plaatsingsbedrijven. 

 

De definitie van dunne L, XL en XXL-tegels kan in een eenvoudige tabel verwoord worden. 

 

Definitie Formaat Dikte Oppervlakte Lengte 

Dunne keramische 

tegel 
L ≤ 7.0mm < 3600 cm2 < 60 cm 

Dunne 

grootformaattegel 
XL ≤ 7.0 mm > 3600 cm2 

≤ 10000 cm2 

≤ 100 cm 

Dunne tegelplaat XXL ≤ 7.0 mm > 10000 cm2 > 100 cm 

 

Ook manipulatievoorwaarden zijn nieuw voor dit type tegels: 

 

Formaat F Dikte D L/B Aantal pers. 

XL 3.0 mm ≤ 7.0 mm ≤ 100 cm 1 

XXL 3.0 mm ≤ 7.0 mm > 100 cm 2 of + 

 



Voor de plaatsing van XL en XXL-tegels wordt een snellere tegellijm aanbevolen (F), omwille van de 

beperking/vertraging van het te verdampen aanmaakwater dat zich hardnekkig onder de kern van de 

grootformaattegel kan bevinden. 

 

Hoe groter de tegel, hoe minder voegen men in een tegelwerk heeft. Er wordt dan ook eerder het 

gebruik van een soepele voegspecie aanbevolen, en de te betegelen vlakken klein te houden 

zodoende de bewegingen die zich in de opbouwlagen zouden kunnen manifesteren beter onder 

controle te houden. 

Algemene voordelen en aandachtspunten (zie tabel hieronder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORDELEN AANDACHTSPUNTEN 
• Transport: lichtgewicht • Transport: neemt veel plaats in 

• Architecturaal top! • Beperkt in doorgang 

• Lichtgewicht: 3 mm = ±7,1 kg/m² • Manipulatie wegens omvang en gewicht 
(320/160/6 = ± 72 kg!) 

• Weinig voegen • Anti-keramische look na plaatsing 

• Symmetrie minder toepasselijk • Speciale plaatsingstechniek (specifieke 
aandachtspunten) – extra specifiek 
gereedschap 

• Weinig concurrentie • Extra mankracht noodzakelijk (rendement) 

 

 

 

 

7 snij- en plaatsingstips voor XXL-tegels in de praktijk: 

❶  Start en eindig tijdens het snijden perfect over de tegelboord, en snijd onder dezelfde druk 

en snelheid over de ganse snedelengte. Zorg hier voor een voldoende lange rechte lat (glazeniersrei) 

of speciaal geleidingsysteem. Gebruik hierbij een effen en voldoende dikke plaat als ondergrond om 

het snijwerk uit te voeren, goed vastgezet en ondersteund door 2 of 3 schragen. 

❷  Schraap de (poreuse) ondergrond steeds met tegellijm voor!  

❸  Indien de legzijde verontreinigd is met keramische stof, dient deze verwijderd te worden. Bij 

waterzaagwerk mogen de tegels niet nat geplaatst worden (scheidingsfilm!). 



❹  Maak gebruik van professionele zuignappen (al dan niet met ontluchtingspomp) tijdens het 

verhandelen en positioneren, zodat de tegel, indien nodig, nog gemakkelijk te corrigeren is. 

❺  Het gebruik kruisjes of voegplaatjes om de voegbreedte voldoende breed en perfect op maat 

te houden is toegelaten! (Tijdrovende) nivelleersystemen kunnen werken, zolang de aanliggende 

tegel niet te hoog opgelicht wordt (lijmbreukgevaar) ! 

❻  Hoeken en randen dienen steeds perfect ondervuld te worden. Dit kan reeds door de 

toepassing van een parallelle dubbele verlijmingtechniek en voldoende aankloppen. 

❼  Respecteer steeds de nodige uitzettingsvoegen en neem de dilatatievoorzieningen in de 

dekvloer correct over! 

 

 

6.3.6 Historische vloer- en wandrenovatie 

Naast het dagelijkse tegelzettersgebeuren heb je nog de restauratie, een complexe activiteit die 

bijzondere aandacht verdient. Het herstellen van historische marmermozaïeken bijvoorbeeld is een 

niche-specialisatie. Dit beperkt zich niet tot een banale faiencetegel 15 cm x 15 cm die wegens 

schade (breuk) met traditioneel aangemaakte mortel vervangen dient te worden. 

De lijmen of mortels die men voor de herstelling van een eeuwenoude mozaïekvloer of -wand 

gebruikt, vragen extra voorbereiding. De invloed of kans op doorbloeiing van het materiaal dient 

vermeden te worden door het onderzoeken van de oude steentjes opdat de kleur en de hoeveelheid 

van het cement in verhouding met het gebruikte zand kan aangepast worden. Dit geldt al evenzeer 

voor het bepalen van de originele voegkleur. In dergelijke gevallen kan grijze cement met witcement 

vermengd worden, zolang de compatibiliteit verzekerd is en de kans op verkleuring van de 

vervangsteentjes uitgesloten. Indien waaiers of figuren gerestaureerd moeten worden, dient een 

inventaris van het geheel te worden vastgelegd in functie van een identificatie van de verschillende 

geïntegreerde marmersoorten. Dan pas kan er gezocht worden naar de meest gelijkaardige 

natuursteenblok of -plaat om er de nodige mozaïekjes te kunnen uitklieven. Figuren of modellen 

worden eventueel op foto vastgelegd of ter plaatse afgetekend en heel zorgvuldig nagebootst. De 

nauwkeurig gesorteerde marmerstukjes kunnen vervolgens ambachtelijk in de juiste puzzelvolgorde 

ingepast en in spiegelbeeld op celluloserijk papier gekleefd worden om de herplaatsing te 

vergemakkelijken. De gerestaureerde vloer of wand wordt na de aanpassingen het best samen met 

het nog bestaande gedeelte gepolijst om eventuele nuances tussen oude en nieuw als het ware te 

verdoezelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Afwerkings- en dilatatiemethoden 
Zodoende de duurzaamheid, veiligheid, en tevens het esthetisch uitzicht (lees: perfecte afwerking) 

van een tegelwerk te optimaliseren, zijn verschillende hulpmiddelen op de markt beschikbaar. 

 

6.4.1 Opvoegen van een tegelwerk 

De opvoegtechniek van een vloerwerk verschilt in wezen niet meer met dat van een wandbetegeling. 

Voegmortels hebben verschillende functies (zie Hst. III.3). Daarom moeten ze met de meeste zorg 

gekozen en ingewassen worden. Om aan de esthetische vereisten te voldoen, dient de kleur van de 



voeg aan het tegelwerk te worden aangepast. Ofwel kiest men identiek dezelfde tonaliteit, of men 

opteert voor een contrasterende en al dan niet met glinsters voorziene kleur. Het tijdperk van zelf 

aangemaakte voegmortels is zo goed verleden tijd. Fabrieksvoegspecies bieden meer kleurrijke en 

technische mogelijkheden en staan bovendien garant voor continue kwaliteit, op voorwaarde dat er 

voldaan wordt aan de uitvoeringsvoorwaarden. Dit laatste moet ervoor zorgen dat de tegelzetter de 

richtlijnen van de producent strikt opvolgt. 

Een bijkomend aandachtspunt is dat bij het afsponsen van het tegelwerk de spons niet te nat wordt 

gemaakt zodoende bindende (cementgebonden) voegspecies niet te veel te bevochtigen (gevaar 

voor uitbloeiing). De reiniging tijdens en na de tegelwerken valt immers onder de 

verantwoordelijkheid van de vloerlegger. Overgebleven lijmresten in de voegopeningen moet hij (of 

zij) tijdens de plaatsingswerken regelmatig verwijderen zodat aftekeningen van uitgedroogde lijm in 

de afgewerkte voeg vermeden wordt. Bij het verwijderen van de overgebleven cementsluier moet 

vers en proper water gebruikt worden. De sponsbak is hiervoor een zeer handige tool, dankzij een 

gemonteerd afduwrooster en handige uitpersrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhouds- en/of verzadigingsproducten mag men pas gebruiken na volledige reiniging en 

uitdroging van het tegeloppervlak. Bij natuursteen kan dit zelfs enkele maanden duren. De 

resterende cementsluier die vooral bij donkere voegkleuren hardnekkig aanwezig kan blijven, dient 

door de bewoners/eigenaars na een voldoende maar niet te lange uithardingsperiode eerst te 

worden opgelost door middel van een daartoe geschikt product. De boodschap is om enkel het 

advies van desbetreffende onderhoudsproducenten op te volgen, willekeurig gebruik van 

reinigingsmiddelen is dus ten sterkste af te raden. Stap per stap dient het ene product na het andere 

in de juiste volgorde te worden aangebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Dilatatievoegen 

Een gebouw blijft in principe continu onderhevig aan belastingen, trillingen en zettingen. Al deze 

bewegingen moeten op een of andere manier onder controle gehouden worden. 

Dilatatievoorzieningen zijn dan ook noodzakelijk om schade aan een tegelwerk te voorkomen. 

Men onderscheidt bewegings- of dilatatievoegen naargelang hun functie in een bepaald 

toepassingsgebied: 

• Bouwconstructievoegen: dit voegtype (ook wel ‘ruwbouwvoeg’ genoemd) kan zowel 

horizontaal als verticaal bewegen, hangt vast aan zijn ‘drager’ en wordt door alle 

bovenliggende lagen loodrecht overgenomen. 



• Randontkoppelingsvoegen: deze omtrekvoegen, ook randisolatie genoemd (de wellicht beter 

bekende ‘moussebanden’), koppelt de vloer zijdelings los van alle vaste gedeelten van een 

gebouw (muren, kolommen,…) en voorkomt bij correcte ontkoppeling koude bruggen en 

contactgeluiden (bijv. op verdiepingen van appartementen). 

• Sectionele verdeelvoegen: een dergelijke verdelingsvoeg of uitzettingsvoeg heeft als functie 

de dimensionale vervormingen van een bepaald vlak op te vangen. 

• Hernemingvoegen (aansluitvoegen): dit type dilatatievoeg dient men onder andere te 

voorzien bij traditionele vloerwerken die ’s anderendaags opnieuw aangevat worden. 

Voorziet men deze ‘reprisevoeg’ niet in het zand- en mortelbed, dan kunnen op die plaats 

metertijd scheuren of barsten ontstaan die zich mogelijks dwars door het tegelvlak 

verderzetten. 

• Waterdichte krimp- en buigvoegen: deze bestaan meestal uit MS-polymeren. Ze beperken 

niet alleen eventuele natuurlijke scheurvorming, maar voorkomen ook waterinfiltratie in 

vochtige ruimtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Bron: Schlüter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Afwerkingsprofielen 

De meest voorkomende tegelafwerkingen met profielen kaders en lijsten zijn: 



- Hoeklijsten, al dan niet geïntegreerd; 

- Afwerkingslijsten rond deuren, ramen, of apart tegelvlak; 

- Overgangsprofielen, bijvoorbeeld naar parket;   

- Badprofielen, ter vervanging van sanitaire silicone; 

- Plintprofielen, in plaats van opkitten; 

- Hellende doucheprofielen, bijvoorbeeld voor het monteren van een glaspartij; 

- Antislipstroken voor binnen- en buitentraptreden; 

- Vloermatkaderomlijstingen; 

- Tegeldekselkaders; 

- Led-verlichting; 

- … 


