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Terrastegels leggen met HORNBACH
Dit heb je nodig voor jouw project!
Materialen
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Terrastegels
Grind
Split 2/5 mm
Koppelstone split
Tegeldragers
Brekerzand
Ophoogzand

Stap-voor-stap - Zo werkt 't!
Stap 1.
Betonnen terrastegels op beton leggen: vóór het leggen van
betonnen terrastegels op een betonnen ondergrond moet
je controleren of er voldoende verval is. Water, dat in de
voegen van de tegels dringt, moet goed kunnen afvloeien.
Wanneer er geen verval is moet eerst een dekvloer met
voldoende verval worden gemaakt.
Stap 2.
Het leggen wordt gedaan op een goed waterdoorlatend
legbed van split, op voegkruizen met voet of op mortel.

Metselkoord
Schep of spade
Moker
Waterpas
Rolmaat
Houten piketten
Werkhandschoenen
Rubberen hamer
Emmer
Troffel
Voegkruizen
Platte beitel
Rijlat
Onderplaat
Kruiwagen
Haakse slijper

Hier kun je iets noteren

Pagina 2 van 4

Stap 3.
Voor het leggen op split wordt op de betonplaat een ca. 5
cm dik legbed met korrel 2/5 mm aangebracht. Deze laag
moet een verval van ca. 2% van het huis af hebben.

Stap 4.
Begin met het leggen van hele tegels en houd een parallel
verloop van de voegen aan. Dit kun je het best met behulp
van een gespannen koord doen. De voegbreedte bedraagt
3-5 mm.

Stap 5.
De voegkruizen die je gebruikt voor een gelijkmatige
voegbreedte zijn speciaal voor het leggen van betonnen
terrastegels gemaakt. Deze voegkruizen blijven in de
voegen zitten.

Stap 6.
De voegen worden niet met voegzand gevuld maar blijven
open. Gesneden tegels moet je met de snijrand naar het
huis toe leggen. De randen van de terrasvloer kunnen met
gegalvaniseerde, geperforeerde metaalprofielen of met
bijgevulde aarde tegen verschuiven worden beveiligd. Bij
metaalprofielen moet je er altijd voor zorgen dat water af
kan vloeien.
Stap 7.
De tegels kunnen ook op zgn. tegeldragers gelegd worden.
Het voordeel van deze methode is dat de gelegde tegels
altijd eenvoudig verwijderd kunnen worden. Het is ook
mogelijk om afzonderlijke tegels om te wisselen. Bovendien
kan water ongehinderd weglopen.

Stap 8.
Bij de eerste rij worden de tegels op 1/2 tegeldragers
gelegd.

Stap 9.
Voor het corrigeren van oneffenheden kunnen onder de
dragers dunne plaatjes gelegd worden. Voor het leggen
van hoektegels kunnen de dragers met een ijzerzaag
doorgezaagd worden.
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Stap 10.
Betonnen terrastegels op een bed van split leggen:
voorwaarde voor probleemloos leggen is een ondergrond
die draagkrachtig en bestand tegen vorst is. Gebruik geen
leemhoudende of andere materialen die kleur afgeven als
ondergrond.

Stap 11.
Na het uitgraven van het te betegelen oppervlak wordt een
20 cm dikke laag van verdichtbaar materiaal, bijv. 0/32 of
0/45, aangebracht. Houd een afschot van 2 % aan, die van
het gebouw af moet lopen.

Stap 12.
Na het verdichten van het materiaal wordt een 5 cm dikke
laag split 2/5 aangebracht. Zorg ervoor dat deze laag vlak
is. Het leggen wordt langs een gespannen koord gedaan.

Stap 13.
Gebruik voor de benodigde voegafstand van 3-5 mm
speciale voegkruisjes voor betontegels. Leg de tegels
nooit zonder voegen ertussen, omdat het materiaal anders
beschadigd kan raken. De voegen worden niet met
voegzand opgevuld.

Stap 14.
Leggen op een mortelbed: bij het leggen op mortel worden
de tegels bij de hoeken en in het midden op hoopjes
mortel gelegd en met de rubberhamer op de juiste hoogte
gebracht.

Stap 15.
Houd bij deze legmethode ook een voegbreedte van 3-5
mm aan. Als mortel is een kant-en-klaar gemengde dikke
lijmbedmortel geschikt. Het legoppervlak mag pas na
volledig uitharden van de mortel worden belast.

Stap 16.
Betonnen terrastegels met de haakse slijper bewerken: de
tegel wordt eerst afgespoeld en vervolgens wordt de snijlijn
rondom gemarkeerd.
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Stap 17.
Snijd de tegel nu eerst vanaf de achterkant met de haakse
slijper en een diamantslijpschijf in en draai hem vervolgens
om. Aan de voorkant snijd je de tegel ook langs de
markering in, totdat de tegel zuiver is doorgesneden. Na
het doorsnijden spoel je de tegeldelen met schoon water af,
omdat schuurstof vlekken kan veroorzaken.
Stap 18.
Tegels beschermen: let er bij het leggen van betonnen
terrastegels altijd op, dat ze niet vuil worden. Het beste kun
je de gelegde tegels tijdens het werken met folie afdekken.
Nog niet gelegde tegels moeten ook beschermd worden
opgeslagen.

Vragen over de Onlineshop - 088 505 11 11 - Maandag tot vrijdag van 07:00 - 21:00 uur en zaterdag 08:00 - 18:00 uur

