
	  

Productinformatieblad – 
Keramische tegels 

 
 
 

Keramische tegels zijn een industrieel gefabriceerd product, waardoor een hoge maatvastheid 
en een uniform verschijningsbeeld gewaarborgd kunnen worden. 

 

Kleurverschillen 

Toch kunnen ook bij deze producten toegestane kleurverschillen niet volledig uitgesloten 
worden. Oorzaken hiervoor kunnen minimale wijzigingen in de samenstelling van de 
grondstoffen en ingrediënten of brandomstandigheden of een combinatie daarvan zijn. 

 
Met name bij de keramische tegels Flairstone wordt de natuursteenlook erin gebrand. 

 
Bij het leggen moet erop gelet worden dat er geen tegels naast elkaar gelegd worden die er 
precies hetzelfde uitzien, zodat er een consistent resultaat ontstaat. 
(zie afbeeldingen, 1-3 is telkens dezelfde soort: titaan) 

 
Externe invloeden op terrastegels (vochtigheid) 

Keramische tegels zijn tegels die buiten worden neergelegd, worden blootgesteld aan zeer 
hoge belastingen. Een wezenlijke belasting wordt veroorzaakt door vochtigheid/natheid. 

 
In principe moeten alle buitenoppervlakken een afschot van ca. 2% hebben om het 
oppervlaktewater af te kunnen voeren. 

 
Keramische tegels voegen 

Bij het voegen met kunstharsgebonden voegmortel moeten absoluut de verwerkingsrichtlijnen 
van de voegmiddelen in acht genomen worden. 

 
Bij gebruik van flexibele voegmortel moeten de keramische tegels na het voegen correct 
gereinigd worden (eventueel met cementsluierverwijderaar)! 

 
Niet voldoende vooraf nat gemaakte tegels en/of niet zorgvuldig/direct afvegen/afspoelen van 
het bindmiddel kan leiden tot vlekvorming. 

 
Afmetingen 

Hier moet rekening gehouden worden met het verschil tussen de nominale en de werkmaat. 
 

Tegelformaten worden in de nominale maat (cm) aangegeven. Deze maat ontstaat uit de 
werkmaat (verwachte productiemaat in mm) plus de voegbreedte. 

 
D.w.z. een tegel met een nominale maat van bijv. 60 x 60 cm heeft een daadwerkelijke 
(werk-)maat van bijv. 597 x 597 mm (+ 3 mm voegbreedte). 
Maattolerantie bij keramische tegels: 
De normatief toegestane maatafwijking van keramische tegels van de werkmaat 
bedraagt: ± 2 mm 

 
 
 
 

 
Keramische tegel, kleur titaan (voorbeeld 1) 

 

 
Keramische tegel, kleur titaan (voorbeeld 2) 

 

 
Keramische tegel, kleur titaan (voorbeeld 3) 
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