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Keramische tegels van 3cm dik zijn massief, zeer kleurvast, krasvast en eenvoudig te reinigen.

verwerkingsvoorschrift keramische tegels 3cm

• Plaats de tegels in een laag van 20cm grof zand of Solid-Base.
• Leg de tegels altijd met een voeg van minimaal 3mm dit        

voorkomt beschadigingen bij eventuele verzakking.
• Leg de tegels met een afschot van minimaal 1cm per meter
• De keramische tegels 3cm zijn hard gebakken tegels zonder 

facet en daarom zijn de randen kwetsbaar voor beschadigingen 
tijdens de verwerking. Houd hier met verwerken rekening mee.

• Controleer voordat je begint of alle tegels dezelfde batch        
hebben. Tegels uit verschillende batches kunnen onderling      
tintverschillen vertonen.

•  De keramische tegels 3cm zitten per stuk verpakt. Laat de tegel 
zo lang mogelijk in de verpakking zitten tot je de tegels gaat 
verwerken om beschadigingen te vorkomen. 

•  Gebruik voor het zagen uitsluiten een watergekoelde zaag met 
een geschikt diamantblad voor keramisch tegels. 

•  Spoel de tegels na het zagen altijd goed na met schoon water.
•  De keramische tegels 3cm mogen nooit worden afgetrild. 
•  

•  Keramische tegels zijn eenvoudig te reinigen. 
•  Om te zorgen dat je terras langer mooi blijft is het raadzaam het 

terras met enige regelmaat te reinigen. 
•  Voor het reinigen van alledaags vuil kun je  

tegelreiniger gebruiken. 

• Bewaar altijd de aankoopnota’s, vrachtbrieven en labels van 
pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze 
informatie van belang;

• In geval van zichtbare gebreken mogen de producten niet ver-
werkt worden. Na verwerking zullen klachten met betrekking tot 
zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen worden;

• De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder 
gaan dan vervanging van gebrekkig erkende waren; (kosten van) 
verwerking en overige kosten vallen daar niet onder.

De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer je deze adviezen niet opvolgt.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de leverancier.


