Leggen van tegels

Oude en antieke tegels hebben vaak een groot onderling dikteverschil. Deze tegels worden meestal onder de
draad gelegd, we adviseren trascement te gebruiken.
De bovenkant van de tegel moet tegen de onderkant van de draad worden gelegd. Deze spant men van tevoren op
peilhoogte.

Tegels die minder dikteverschil vertonen kunnen in Strasser Egalfix Plus gelegd worden, dit is uitvullende
tegelmortel, tevens ook hét ideale product wanneer er weinig hoogte is.
Tegels die nagenoeg geen onderling dikteverschil vertonen kunnen in uitvullende tegellijm gelegd worden.

Wanneer de tegels poreus zijn zoals bijvoorbeeld Bourgondische dallen en antieke plavuizen, gebruikt men het beste
witte cement of lijm. Dit om doorslag te voorkomen.
Genuanceerde tegels, vooral oude plavuizen, moeten onderling goed gemengd worden.
Tijdens het leggen kun je daarin nog je eigen selectie toepassen.
Vóór het inwassen moeten de tegels goed nat gemaakt worden, daar anders de voeg te snel droogt en niet volledig
hard wordt. Want vooral poreuze tegels trekken het vocht snel uit de cement. Hoe langzamer de voeg droogt, hoe
sterker de voeg wordt. Iedere keer was je ongeveer 5 m² in en dan ga je onmiddellijk de tegels goed schoonsponzen.
Zo zetten cementresten zich niet in de structuur van de tegels vast. Tevens regelmatig schoon water nemen.
Je voegt met zilverzand, speelzand, voegzand of metselzand in. Afhankelijk van de grofheid van de voeg die je wenst.
De kleur van de voeg kan je bepalen door de combinatie zand + grijze enci of witte cement. Je kunt desgewenst een
proef zetten.
Bij eventuele vragen over de bij ons bestelde vloer, kan er contact opgenomen worden met één van onze adviseurs.
Werkhoogte bij leggen in cement/zand:
±5 cm (dikte tegel + cement)
Werkhoogte bij leggen in Egalfix of uitvullende tegellijm:
±2-3 cm (dikte tegel + lijm)
Met vloerverwarming moet men de extra hoogte voor de slangen erbij tellen, dus de werkvloer + dikte van de slangen.
Voegruimte grove tegels:
±1 cm (bv antieke plavuizen, natuurstenen Belgische of Franse dallen)
Voegruimte gladde tegels:
±0,5 cm (bv motief tegels, marmer, strak Belgische Hardsteen)
Als de tegels halfsteens gelegd worden of op banen, kunnen de voegen meestal iets kleiner, indien gewenst.

