
DEEL VII ONDERHOUD, OPLEVERING EN PATHOLOGIE 

 
7.1 Bescherming van het tegelwerk 
Zowel tijdens als na een vastgestelde periode na het beëindigen van de tegel- en voegwerken mogen 

geen derde personen de vers geplaatste vloeren betreden of belasten. De aannemer-tegelzetter is 

evenwel niet verantwoordelijk voor problemen die te wijten zijn aan een te snelle ingebruikname van 

een pas uitgevoerd vloerwerk. Hij is daarentegen wel verplicht om zijn tegelwerk duidelijk af te 

bakenen en de bouwheer en/of architect te wijzen op de verboden doorgang tot aan de door de 

tegelzetter opgegeven datum.  

 

De wachttijd voor de eerste beloping (zie afbeelding van het WTCB) hangt af van de toegepaste 

plaatsingsmethode. 

 

Zo mag de vloer bij een traditionele plaatsing of een plaatsing op verse dekvloer doorgaans pas 

belopen worden na een droogtijd van ongeveer 5 tot 7 dagen (zonder belasting). Na veertien dagen 

mag de vloer een eerste goed verdeelde belasting dragen (geen puntbelastingen). Pas na minimum 

28 dagen mag de vloer definitief in gebruik genomen worden. 

 

 
 

Bij een gelijmde plaatsing op verharde ondergrond gelden kortere wachttijden die men kan 

terugvinden in de technische fiches van de gebruikte (mortel)lijmen. De aannemer van de 

tegelwerken staat in principe niet in voor de bescherming van de afgewerkte betegeling. De 

eventuele aangebrachte beschermingen moeten steeds voldoende luchtdoorlatend zijn en mogen 

het oppervlak van de betegeling niet bevlekken of aantasten. Men moet er trouwens rekening mee 

houden dat sommige beschermingsmiddelen, zoals plasticfolies, het risico op uitglijden vergroten. 

 

7.2 Onderhoud tijdens en na de plaatsing 
De regelmatige reinigingen tijdens de tegelwerken en direct na de voegwerkzaamheden maken deel 

uit van de afwerking van de tegelzetter en wordt bijgevolg als inbegrepen in de prijs beschouwd. 

Daarvoor dienen alle lijm- of mortelresten die op de tegels en in de voegopeningen zijn 

achtergebleven zorgvuldig verwijderd te worden. Na de voegwerken moet de vloer of wand met 

zuiver water gekuist worden. Een halfnatte spons is hiervoor meestal voldoende om een bevredigend 

resultaat te bekomen. 



Nadien kunnen de tegels met normale reinigingsmiddelen behandeld worden. 

 

Het regelmatige onderhoud maakt geen deel meer uit van de werkzaamheden van de tegelzetter. 

Tijdens het normale onderhoud maakt men gebruik van bij voorkeur lauw water en een geschikt 

product dat correct gedoseerd werd. De keuze van het fabricaat hangt af van de tegel en van het 

gebruikte voegmateriaal. Voldoende naspoelen met niet overdreven veel maar wel voldoende zuiver 

water is steeds de boodschap. Krassende en schurende producten zijn uiteraard af te raden. 

 

Tegels met een open structuur (bijv. gepolijste tegels of vlekgevoelige natuursteen) vereisen een 

aangepast en soms regelmatiger onderhoud met eventueel gebruik van poriënvullers. Indien er een 

oppervlaktebehandeling van de tegels voorzien werd, mag deze enkel uitgevoerd worden op een 

droge vloerbedekking (en vochtvrije ondergrond). 

 

Ook soepele voegen (dilatatievoegen) dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Deze controle 

bestaat uit een visueel onderzoek van het oppervlak van de kitvoeg (bijv. ook schimmels) en een 

nazicht van de hechting (scheurtjes). Soepele voegen dienen ten minste om de drie jaar nagezien en 

eventueel vervangen te worden. Waterdichte kitvoegen moeten automatische onderworpen zijn aan 

een jaarlijkse controle. Hier geldt de regel van de ‘goede huisvader’. 

 

7.3 Oplevering 
Na de volledige voltooiing van een tegelwerk, dient deze voor de goede orde opgeleverd te worden. 

Dit betekent dat alle betrokken partijen na een controle (in de praktijk gebeurt dit meestal louter 

visueel) hun opmerkingen of goedkeuring moeten bevestigen. 

 

De deontologische regels voor een nazicht van een vloer- of wandbekleding zijn onder meer 

beschreven in de Technische Voorlichtingen (TV) 227 en 237 van het WTCB. De uniformiteit van het 

uitzicht van de vloerbetegeling wordt mee bepaald door de gekozen kleur van de voegen. De 

oplevering mag enkel gebeuren onder natuurlijk licht, met het blote oog en op een minimale afstand 

van 1,5 meter. Controles bij strijk- of bij tegenlicht zijn ten strengste verboden! 

 

Eventuele kleurverschillen in cementgebonden voegen kunnen onder meer te wijten zijn aan: 

 

Een verschil in vochtgehalte, bijvoorbeeld door onvolledige droging, vochtopname door volledige of 

gedeeltelijke bevochtiging tijdens het afsponsen van het tegeloppervlak, vocht in de onderliggende 

lagen,… Vochtonevenwicht kan ook zorgen voor segregatie (ontbinding van de voegspecie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De aanwezigheid van kalkuitbloeiingen of zoute (zeer zichtbaar bij donkere voegen zoals antraciet); 

• Veranderingen in de mortelsamenstelling; 

• De heersende klimaatvoorwaarden tijdens uitvoering; 

• Vervuiling, bijv. achtergebleven lijmresten in de voegopeningen; 

• Onregelmatige voegdieptes. 



Andere geometrische eigenschappen kunnen nagezien worden, zoals: 

• Het peil; doorgaans wordt de normale tolerantieklasse aanvaard indien deze niet werd 

gespecifeerd in de offerte, het lastenboek, of het contract. 

• De horizontaliteit of hellingsgraad; 

• De vlakheid; 

• Het niveauverschil tussen twee aangrenzende tegels; 

• De juiste kleur, de breedte en de rechtheid van de voegen. 

 

7.4 Pathologie 
We sommen hieronder enkele vaak voorkomende problemen met vloer- en wandtegels op. 

 

7.4.1 Ondergrondproblemen 

De tegelzetter moet bij de uitvoering van zijn werkzaamheden een basis betegelen die ontworpen 

werd door de architect-ingenieur en uitgevoerd door vakmannen. Hij mag veronderstellen dat de 

opbouw van de te betegelen ondergrond qua stabiliteit en opbouw aangepast werd aan het 

voorziene gebruik. Het is dus niet zijn bevoegdheid om te oordelen of de aan te brengen betegeling 

na zijn ingebruikname conform de berekening van de ondervloer is. De voorziene doorbuiging ervan, 

onder invloed van permanente belastingen en gebruiksbelastingen, vallen buiten zijn 

verantwoordelijkheid. Desalniettemin is de tegelplaatser wel verplicht om vóór de aanvang van de 

vloer- of wandtegelwerken na te gaan of de aard en hoedanigheid van het grondoppervlak en de 

vlakheid, hoogte, horizontaliteit en/of helling een correcte plaatsing van de vloerbetegeling toelaten. 

Indien men gebreken aan de te betegelen ondergrond vaststelt die de goede uitvoering van zijn (of 

haar) tegelwerk kunnen verstoren, dient de tegelzetter deze te melden aan de bouwheer en/of 

architect of aan de verantwoordelijke werfleider of coördinator. De eventueel te treffen maatregelen 

dienen schriftelijk overgemaakt te worden, zodoende twijfels weg te werken en betrokken partij(en) 

de kans te geven hun fout(en) recht te zetten. Volgende criteria van reeds uitgevoerde 

probleemchapes zouden kunnen zijn: 

           
 

Samenstelling en uitvoering van de dekvloer 

Bij de samenstelling van de dekvloer kunnen er voornamelijk onregelmatigheden voorkomen door 

foute doseringen. Men veegt soms z’n laars aan de voorschriften die onder andere in de Technische 

Rapporten van het WTCB beschreven staan. Meestal wordt ofwel een te hoog of te laag 

cementgehalte toegevoegd aan het verkeerde zandtype, of neemt men het niet al te nauw met de 

watertoevoeging tijdens het mengen. Een correcte aardvochtige consistentie is bij de uitvoering van 

cementgebonden dekvloeren belangrijk, evenals de afgemeten waterdosering (bijvoorbeeld bij het 

gieten van een anhydrietdekvloer). 



  
Het toevoegen van te weinig cement zal onder andere verzanding aan het oppervlak met zich 

meebrengen, waardoor de cohesie sterk zal verminderen. Proeven in samenwerking met het WTCB 

en de Universiteit Gent hebben aangetoond dat een minimale toevoeging van cement 250kg/m³ 

rijnzand 0/7 dient te zijn om een goed samenhangend en zandvrij oppervlak te bekomen. 

Tijdens de uitvoering van de dekvloer moet regelmatig manueel verdicht (aangedamd) worden om 

een voldoende druksterkte te verzekeren. Ook het geleidelijk aanstampen van de dekvloermortel kan 

een mogelijkheid zijn om de uiteindelijke druksterkte te verhogen. 

        
De controle van de druk- en treksterkte is niet de taak van de tegelzetter, zolang er opzicht of tijdens 

de uitvoering van zijn vloerwerk geen anomalieën worden vastgesteld. 

 

Dikte en niveau van de dekvloer 

Leidingen worden heel veel gekruist over mekaar geplaatst. Daardoor ontstaan op die plaatsen 

meestal verzwakkingen omdat de dekvloer er meestal zijn minimumdikte niet meer haalt. Indien op 

deze plekken geen extra wapening werd aangebracht, zou dit kunnen leiden tot een plaatselijke 

onthechting van de tegelvloer. 

Het kan ook gebeuren dat de voordeur- en achterdeurdorpel pasverschillen vertonen. Of dat ter 

hoogte van het laagste dekvloerniveau ook daar de dikte van de dekvloer onvoldoende is. Bij 

zwevende dekvloeren (isolatie-bevattend) kan dit nefaste gevolgen hebben door breuken of 

verzakking, vooral indien er een plaatselijke versterking (net) ontbreekt. 

 

Vlakheid van de ondergrond 

Cementgebonden dekvloeren hebben vaak een korrelig uitzicht en ruw oppervlak. De toleranties die 

men aanneemt voor de betegeling van grootformaattegels bijvoorbeeld zijn veelal veel te ruim.  



       
 

In bepaalde gevallen is het zelfs niet mogelijk om grote formaten perfect op een vloer of wand te 

plaatsen wegens een willekeurig aangewende tolerantiemaatstaf. De strengste tolerantieklasse moet 

prioritair toegepast worden indien men daarop tegels groter dan 3600 cm² wil verlijmen. Ook bij de 

plaatsing van lange parketstroken is een strenge tolerantie van de te betegelen basis aanbevolen. 

 

     
 

 

Restvocht van de dekvloer 

Vooral bij anhydrietdekvloeren ligt de oorzaak van problemen voornamelijk bij de vochthuishouding. 

Ze zijn tevens gevoelig voor omgevingsvochtigheid (bouwvocht). Er moeten steeds ‘ad random’ 

vochtmetingen worden uitgevoerd (zie Hfst. II.3.). Indien het restvochtgehalte (maximum 0,5%) nog 

te hoog is vóór de plaatsing, is het risico op onthechting van de daarop verlijmde tegels zelf op korte 

termijn al reëel. 

Bij cementgebonden dekvloeren zijn niet alleen de gekende 28 dagen droogtijd van toepassing, ook 

een restvochtgehalte van maximum 2,5% dient te worden gerespecteerd, zowel voor de plaatsing 

van vlekgevoelige natuursteentegels als bij keramische bekleding. 

 

 
 

 



7.4.2 Vloertegelproblemen 

Loskomen van tegels 

Door te weinig hechting tussen hechtmiddel en tegel (bijv. bij enkele verlijming) zullen ze op 

halflange termijn wellicht loskomen van de dekvloer. Ook de plaatsing van keramische tegels in de 

natte dekvloer met barbotine is eerder af te raden. Voor de verwerking van natuursteentegels kan 

deze plaatsingsmethode echter wel, zolang er maatregelen tegen uitbloeiing worden genomen. 

Ettingietvorming (anhydrietchape) kan ook een oorzaak van onthechtende tegels zijn. 

 

      
 

Opwelving van een vloer 

De dekvloer met zijn betegeling kan bij het te vroeg betegelen vervormen waarbij scheurtjes en zelfs 

barsten mogelijk zijn. Ook het ‘zweven’ van de plinten is veelal een gevolg van opwelving van het 

vloeroppervlak, waarbij de aanliggende rij hol komt te klinken met alle gevolgen vandien. 

Ook bij terrasbouw is uitknikken van tegels mogelijk door hygrothermische schokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromtrekken/barsten van de tegels 

Vooral harsgebonden tegels durven al eens krom trekken (hoekopkrulling) door de reactie met het 

aanmaakwater van het hechtmiddel (doorgaans cementgebonden lijmspecie), anderen kunnen 

middendoor scheuren. Barstvorming in de ondervloer zal onvermijdelijk leiden tot scheuren die zich 

dwars door de tegels zullen verderzetten. 

Ook cementgebonden tegels kunnen afwijkingen vertonen na de plaatsing ervan. Indien de 

krimpfase van de partij geleverde tegels niet was voltooid vóór de plaatsingsactiviteiten zijn 

afwijkingen over de diagonaal reëel. 

 

Schade aan tegels op vloerverwarmingssystemen 

Formaten groter dan 3600 m² kunnen in principe niet rechtstreeks op een verwarmde dekvloer 

geplaatst worden. De trend is om een ontkoppelingsmat tussen dekvloer en tegel te voorzien om de 

thermische bewegingen op te vangen. 

Het respecteren van de opstartprotocol is van kapitaal belang om een duurzaam tegelwerk te 

verzekeren. Het bruusk opstarten van een vloerverwarming riskeert een grotere ‘beweging’ dan wat 

tegels en hechtingslaag effectief kunnen dragen. 



 

Ontbreken of onvoldoende geplaatste uitzettingsvoegen 

Het negeren van uitzettingsvoegen uit de dekvloer of het betegelen van grote vloervlakken zonder 

dilatatievoorzieningen kan leiden tot bewegingen die zich in diverse schadebeelden van de 

geplaatste tegels kunnen manifesteren. Uitzettingsvoegen van de dekvloer die doorlopen in 

deuropeningen bijvoorbeeld, dienen pal overgenomen te worden. Zoniet kan een barst in de vloer 

ontstaan ter hoogte van deze uit de “chape”. 

 

7.4.3 Wandtegelproblemen 

Verzaken van gronderingen 

In bergruimtes of badkamers komt traditioneel wit pleisterwerk nog vaak voor. Ook wordt nog veel 

hout als basislaag gebruikt bij renovatiewerken. 

 

Het gebruik van een geschikte tegellijm is steeds noodzakelijk. In geval van cementgebonden 

tegellijmen moet eerst een primer op de ondergrond worden uitgestreken om holklinkende en 

loskomende wandtegels uit te sluiten. Het respecteren van de droogtijd van de aangebrachte primer 

vooraleer de faiencewerken aan te vatten is een must! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilatatievoegen bij muurtegels 

Alle hoeken en aansluitingen met de vloer dient men met een elastische kit af te werken. Het 

vastzetten van hoeken kan op termijn leiden tot lichte schade of zelfs volledige onthechting van 

tegelvlakken, meestal voorafgegaan door holklinkende tegelvlakken. 

 

7.4.4 Voegdegradatie 

Haarscheurtjes in de voegen kunnen leiden tot gedeeltelijke of volledige uitbrokkeling ervan. 

Redenen hiervoor zijn te zoeken in de uitvoeringsomstandigheden, zoals aanmaakprocedure, 

uitvoeringstemperatuur, aanmaak- en/of sponsvocht, overspanning in de onderliggende laag, 

holklinken en onthechting van aanliggende tegels, enz. 

 

7.4.5 Vlekvorming op natuursteen 

Een vlekgevoelige natuursteen is een karakteristiek die betrekkingen heeft op esthetische kwaliteiten 

en bijgevolg bijna onmogelijk om te specifiëren. Dit betekent dat de grens tussen wat aanvaardbaar 

is en wat niet eenduidig kan vastgelegd worden en dat de resultaten van de testen overeenkomstig 

moeten geïnterpreteerd worden. 

Vlekvormingen zijn onder te verdelen in drie verschillende vlektypes: 

 

Vlektype I: vlekken ten gevolge van oxidatie van ijzerhoudende mineralen die aanwezig zijn in de 

steen zelf. 



Vlektype II: vlekken ten gevolge van de reactie van organisch materiaal (in de steen) en alkaliën 

komende van het plaatsingscement. 

Externe vlekken: vlekken ten gevolge van een reactie met stoffen die verschijnen op een slecht 

tijdstip en verkeerde plaats. 

Sommige gespecialiseerde merken kunnen zonder probleem de vlekken terug uit de natuursteen 

halen, in functie van de vervuilingsgraad en zijn termijn. 

 

 
 

 

7.5 Algemene nationale en internationale referentiedocumenten 
Dat normen en technische voorlichtingen (TV’s) van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch 

Centrum voor het Bouwbedrijf) geen wetten zijn, is helemaal correct. Toch moet men rekening 

houden met het feit dat indien een bestek of lastenboek voorschrijft dat een bepaalde norm 

gedeeltelijk of volledig van toepassing is op de levering en uitvoering van een tegelwerk en partijen 

deze clausule aanvaarden, de norm of technische voorlichting een verplicht karakter heeft. Dit geldt 

bovendien voor alle andere clausules die refereren aan een officieel of ander document dat niet in 

strijd is met bestaande wetten. Referentiedocumenten worden dan ook de bijbel van de 

verantwoordelijke partijen. Indien zich nadien een anomalie voordoet en bepaalde realisaties 

worden betwist, zal men automatisch verwijzen naar desbetreffende normen.  

 

Het staat de bouwheer of zijn mandataris (in veel gevallen de architect) vrij om hogere prestatie-

eisen te stellen dan de minimumeisen uit de nationale of Europese referentierichtlijnen. Dit wordt 

dan ook best duidelijk (lees: schriftelijk) gecommuniceerd, zodoende onnodige discussies na de 

uitvoering te vermijden. Er wordt dan ook van de tegelzetter verwacht dat hij aan zijn meldingsplicht 

voldoet wanneer hij zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren. 

 

 
 

Het is vanzelfsprekend dat dit zijn consequenties kan hebben op rendement en prijszetting, doch de 

kwaliteit van het werk dient te allen tijde voorop te staan. 

In de Technische Voorlichtingen van het WTCB wordt onder meer verwezen naar de volgende 

officiële documenten:  

• Belgische (NBN) en Europese (EN) Normen 

• Technische Specificaties (STS) 

• De Praktische gids voor het onderhoud van gebouwen 

• Een aantal buitenlandse documenten: DIN (Deutsches Institut für Normung) 

• Franse en Nederlandse documenten 

• Het Handboek van de tegelzetter (FVB), versie 2009-2010. 



 

Een bijkomend nuttig technisch-wetenschappelijk werk is een recente plaatsingsrichtlijn van het 

Technisch Comité van de Europese tegelzettersfederatie (kortweg EUF) met betrekking tot het 

manipuleren, snijden en plaatsen van dunne L, XL en XXL-tegels.  

Verder kan men betrouwbare technische informatie vinden via de site van BITA (Belgian Innovative 

Tile Academy): www.bitacademy.eu.  

BITA werkt zeer nauw samen met het technisch team van Polycaro. 

 

http://www.bitacademy.eu/

