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      VERWERKINGSADVIES Keramische tegels 2 cm   
  

    
Controle vooraf  
Controleer voordat u begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product 
onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u dan direct tot Kooyman B.V. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het 
product toch overgaat tot verder uitpakken en/of verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product 
geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld 
eventuele zichtbare gebreken op te lossen. 
 
Bewaar altijd labels van pakketten i.v.m. productiedata of badgecode van de geleverde tegels. 
 
Bij keramische tegels, hoe zorgvuldig ook geselecteerd, blijven geringe afwijkingen in kleur en gradering mogelijk. Het 
verdient de aanbeveling om grotere partijen in één keer te bestellen en af te nemen. Bij nabestellingen dient u het 
badgenummer van de verpakking door te geven. Noteer het badgenummer ergens, zodat u dit altijd terug kunt vinden. 
Tevens adviseren wij u meerdere pakketten zoveel mogelijk te mengen. Dit geldt vooral bij genuanceerde artikelen.   

 
Algemeen 
De getoonde monsters in onze showtuin en de afgebeelde foto’s in onze brochure of op onze website geven slechts een 
indruk. Tegels en stenen met verschillende kleurnuances kunnen per productie anders zijn en derhalve afwijken van de 
getoonde voorbeelden. Wij adviseren u producten op maat te bestellen zodat deze uit dezelfde productie komen en u 
hierdoor geen risico op kleurverschil loopt. 
 
Bij genuanceerde kleuren krijgt u een optimale kleurvermenging door de pakken in de juiste volgorde aan te breken. Het 
is belangrijk een goede menging van de stenen te krijgen uit een pakket. Pak daarom de stenen van boven naar 
beneden, nooit laag voor laag. Bij meerdere verpakkingen deze door elkaar verwerken. 
 
Voor een optimale afwatering dient het terras onder afschot te worden aangelegd. Houdt u rekening met een afschot van 
1 cm per strekkende meter. Laat dit, indien mogelijk, altijd van de woning, garage of schuur aflopen. 
 
Door temperatuurswisselingen kunnen keramische tegels uitzetten en krimpen. Om de tegels hiervoor de ruimte te geven 
dienen deze gelegd te worden met een voeg van minimaal 3 mm. 
 
Het is van belang dat de tegels na het zagen en voegen worden schoongemaakt, zodat het slijpsel en voegsel niet kan 
intrekken in de tegels. 
 
Zorg ervoor dat het terras nooit te klein wordt voor een praktisch gebruik. Per persoon ca. 2,5 m² aanhouden om te 
kunnen zitten. In geval van een oprit adviseren wij een breedte van minimaal 3,5 meter. 
 
Niet geschikt voor de oprit 
Let op! Keramische tegels van 2 cm dikte zijn uitsluitend te gebruiken voor terrassen en paden. Toch keramiek op uw 
oprit? Kijk eens naar de lijn van GeoCeramica 2Drive van 6 cm dikte, wellicht is dit een goede optie.  
 
Ondergrond 
De basis van elk terras, oprit of pad wordt gevormd door een degelijke fundering. Een goede fundering bepaalt het 
eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Doordat iedere situatie echter anders is, wordt het onmogelijk om voor 
elke mogelijke ondergrond het toepasselijke funderingsadvies te verschaffen. Toch willen wij u een aantal basisregels 
meegeven. 
 
Heeft u een tuin die onderhevig is aan verzakken, dan adviseren wij ten alle tijden om keramische tegels met een 
betonnen onderlaag met een dikte van 4 cm aan te schaffen! 
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Twijfelt u over de ondergrond van uw tuin of heeft u hier vragen over? Richt u dan tot één van onze verkoopmedewerkers 
voor een advies op maat. 
Keramische tegels van 2 cm dik zijn uitermate geschikt voor onderheid terras, balkon of dakterras 
 
Tegeldragers 
Keramische tegels zijn uitermate geschikt om te verwerken op een betonnen ondervloeren. U kunt de tegels ‘los’ 
verwerken door deze op tegeldragers te plaatsen. Dit is ook een ideale oplossing wanneer u een balkon of dakterras 
heeft, omdat het totaalgewicht dan ook beperkt blijft. Wij hebben zowel vaste als verstelbare tegeldragers in ons 
assortiment.  
 
Keramiek verlijmen op beton 
Door het uitzetten en krimpen van de tegels raden wij het rechtstreek verlijmen van keramiek op beton af. Echter is er een 
andere goede verwerkingsmogelijkheid door een tussenlaag drainagemortel toe te passen. Voor deze manier van 
verwerking hebben wij een apart verwerkingsvoorschrift. Wilt u deze ontvangen of hier meer informatie over, dan horen 
wij dit graag. 
 
Leginstructie 
Voor het mooiste resultaat vraagt het plankformaat 120x30 en 120x60 om een legverband van 1/3. 
Keramische tegels hebben in het algemeen vaak een lichte bolling. Deze bolling wordt getoetst in percentages en valt  
ruim binnen de toleranties. Echter, door de lange lengte van 120cm zijn de uiterste waarden (midden en einde) minder 
mooi te combineren. 
Dat betekent concreet dat wij een halfsteensverband afraden. Bij dit verband liggen de uiterste waarden het dichtst bij 
elkaar en dat levert niet het mooiste beeld op. Een 1/3 verband is gelijkmatiger én mooier. Voor een halfsteensverband 
adviseren wij 60x30 of 80x40 te gebruiken. 

 
Onderhoud 
Pas altijd op voor organisch afval en tuinaarde op de tegels. Deze kunnen vooral op lichte kleuren vlekken veroorzaken 
die moeilijk weg gaan. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken wel geleidelijk weer verdwijnen. 
 
Ons advies is om de tegels NIET met een hogedrukreiniger schoon te maken. Kooyman B.V. heeft diverse 
reinigingsproducten in het assortiment die geschikt zijn voor alle verschillende type bestrating en vervuiling. Laat u 
hierover informeren door één van onze verkoopmedewerkers.  
Wij adviseren u geen (schoonmaak)azijn te gebruiken om de tegels te reinigen. De tegels kunnen aangetast worden door 
zouten, zuren en vetten. Wees hier voorzichtig mee.  
 
Wij wensen u veel plezier van uw nieuwe tuin!  
 
Het team van Kooyman B.V. 
 


