PLAATSEN
SPAANSE EN METRO TEGELS
SPAANSE EN METRO TEGELS
Spaanse tegels en Metro tegels worden vaak nog geheel of deels met de hand en op ambachtelijke wijze gemaakt. Het is een uniek en
authentiek product. Bij de productie wordt gebruik gemaakt van ovens waarmee de tegels worden gebakken. Lichte afwijkingen in kleur,
vorm en patroon zijn inherent aan de productiewijze en de materiaalsoort (meestal klei). Deze lichte afwijkingen dienen als normaal te
worden beschouwd. Juist deze kenmerken geven de tegels een bijzonder en uniek karakter!
Ons advies is om Spaanse tegels en Metro tegels altijd te laten plaatsen door een erkend tegelzetterbedrijf dat ervaring heeft met deze
specifieke tegels. Voor het beste eindresultaat is het belangrijk dat de juiste volgorde van plaatsen en behandelen wordt aangehouden.
Wij adviseren u graag mocht u nog vragen hebben!

BENODIGDE MATERIALEN & MIDDELEN
Voor het leggen van tegels:

Voor het reinigen, impregneren en onderhouden van tegels:

- Voorstrijkmiddel

- Azule Cementsluierverwijderaar (reinigingsmiddel)

- Flexibele tegellijm

- Emmer en spons

- Voegsel

- Pluisvrije katoenen doek

- Tegelkruisjes van 2 mm
- Watergekoelde tegelzaag
- Voegspaan, lijmbak, lijmkam 8mm

STAPPENPLAN
STAP 1

STAP 5

Strijk de wand voor met voorstrijkmiddel / primer t.b.v. een goede

Nadat de lijm droog is, meestal een dag later, kunnen de tegels

hechting. Zorg ervoor dat de wand egaal, schoon en stofvrij is

gevoegd worden. Zelfs wanneer de tegels voegloos (koud) zijn

alvorens je hiermee begint.

verlijmd zal er gevoegd dienen te worden om de wand waterdicht
te krijgen. Gebruik hiervoor een bij voorkeur flexibele voeg

STAP 2

(voegsel wat met water aangemaakt dient te worden). Het voegsel

Breng lijm aan met een lijmkam van 6 tot 8 mm op de wand.

is het best te verwerken als het bijna vloeibaar (stroperig) is,

Strijk niet te grote delen in één keer in met lijm maar liever een

breng dit aan met een voegspatel. Voeg/was bij voorkeur diagonaal

oppervlak voor ongeveer 5 tot 10 tegels per keer.

t.o.v. de tegels in en zorg voor een gelijkmatige vulling van de
voegen.

STAP 3
Zet de tegels zonder al te veel druk uit te oefenen tegen de

STAP 6

wand. Bij voorkeur in een overzichtelijk aantal en gebruik hierbij

Zodra het voegsel begin te drogen (na ong. 30 minuten) het

tegelkruisjes van 2 millimeter. Met de tegelkruisjes krijg je mooie

overtollige voegsel wat op de tegels is achtergebleven, met een

gelijke voegen en zorg je ervoor dat je goed kunt uitlijnen.

droge doek verwijderen/afboenen. Na 24 uur is meestal alle voeg

Koud tegen elkaar plaatsen, dus zonder voeg, is ook mogelijk

uitgehard en kunnen de tegels goed schoon gemaakt worden,

echter let erop dat de tegels dan makkelijker vocht kunnen

eventueel met een voeg sluierverwijderaar. Vaak moet dit enkele

doorlaten. Dit kan invloed hebben op de ondergrond. Voor Spaanse

malen herhaald worden om alle voegsluier te verwijderen.

tegels en Metro tegels raden wij altijd aan om tegelkruisjes te
gebruiken van 2 millimeter. Dikker is niet mooi en dunner is

STAP 7

moeilijk te voegen.

Voor wekelijks onderhoud kunnen Spaanse tegels en Metro tegels
met allerhande zepen worden gereinigd, dit in tegen stelling tot

STAP 4

de Cementtegels (alleen met zuurvrije Dweilzeep). De tegels zijn

Werk je oppervlak geheel af en begin op het laatst pas met de

na plaatsing en nadat er gevoegd is met een waterdichte voeg,

stukken die gezaagd moeten worden. Spaanse tegels en Metro

waterdicht!

tegels zijn goed te snijden met een tegelzaag, watergekoelde
tegelzaag of met een haakse slijper. Zorg ervoor dat je altijd wat
extra tegels aanschaft voor het snijverlies dat ontstaat.
Er zijn verschillende zetpatronen zoals steens, blok, visgraat. De
verschillende zetpatronen zorgen ieder voor hun eigen snijverlies.
Reken dit vooraf goed uit.

TIPS
- Werk schoon en in een goed geventileerde ruimte.
- Het beste is om tegels uit verschillende doosjes met elkaar te mixen.(bij handgemaakte tegels)
- Gebruik altijd een dunne voeg van 2 mm. Dikker is lelijk en gaat rasters tonen, te dun is vrij moeilijk om te voegen.
- Handgemaakte Spaanse tegels kunnen kleine kleurverschillen of kleurnuances vertonen, dit is inherent aan het product en
dient als normaal beschouwd te worden, en geeft juist het karakter aan deze tegelsoort.
- Spaanse tegels en Metro tegels zijn meestal bedoeld om binnen te verwerken en niet geschikt voor buiten, in een klimaat waar
het kan vriezen.
- Indien je niet zeker bent van de juiste behandeling of vragen hebt over het behandelschema, neem dan gerust contact op met
onze helpdesk. Wij adviseren je graag zodat je zeker bent van een mooi eindresultaat.

