OSMUNDA
LEG- en BEHANDELADVIES VOOR KERAMISCHE TEGELS
en Serie Historic
Onze Keramische tegels zijn voor een deel met oppervlakte afwerking.
De tegels zonder oppervlakteafwerking dienen na het leggen geïmpregneerd te worden.
Traditionele legmethode:
1. Breng op een stevige en goed geëgaliseerde ondergrond een laag vochtige zetmortel van 4 tot 6
cm. dikte. Gebruik bij voorkeur Portlandcement of vergelijkbaar cement van een ander fabrikaat.
2. De tegels zetten zoals vanouds werd gedaan. Indien onze tegels van de zgn. voegafstand zijn
voorzien, dan kunnen deze tegen elkaar gelegd worden. De HISTORISCHE tegels met de scherpe
zijkanten en hoeken mogen of kunnen bijna strak tegen elkaar gelegd worden.

Legmethode met hechtmortel of lijmmortel:
1. Smeer op een goed geëgaliseerde onderlaag een flexibele of watervaste flexibele poederlijm, die
voldoende dik is om de ongelijkheid van de vloer te corrigeren. Wij adviseren altijd om de vloer of
de wanden met een voorstrijkmiddel te behandelen om de zuiging te verhinderen en de hechting te
vergroten.
2. Gebruik een lijmkam met vierkante tanden, afhankelijk van de ondergrond en de
onderzijdenstructuur van onze tegels. Volg verder het advies van de lijmfabrikant.
3. De tegels zetten zoals vanouds werd gedaan. Indien onze tegels van de zgn. voegafstand zijn
voorzien, dan kunnen deze tegen elkaar gelegd worden. De HISTORISCHE tegels met de scherpe
zijkanten en hoeken mogen of kunnen bijna strak met een voeg van ca. 2 mm. tegen elkaar gelegd
worden.
4. De legmethode met lijmmortel is sterk aan te bevelen boven de traditionele legmethode, deze
verkort de droogtijd en het gebruik na het leggen en voeren.

Voegen en behandeling:
1. Na het leggen van de tegels adviseren wij minimaal 48 uur te wachten alvorens de voegen aan te
brengen. Vóór het voegen van de tegels zonder oppervlaktebehandeling deze natmaken met water
en daarna voegen. Gebruik bij voorkeur een vochtwerende mortel of voegmiddel.
Gebruik bij de keramische tegels zonder oppervlakteafwerking nooit gekleurd of synthetisch
voegmiddel, dit kan de tegels aantasten!
2. Nadat de voegen droog zijn deze schoonmaken met Cement-salpeterverwijderaar R 165
De tegels zonder oppervlakteafwerking moeten nadat deze droog zijn geïmpregneerd worden met
Vlekstop S 234 of S 242 Breng het impregneermiddel of vlekstop aan met een niet pluizende
doek en verdeel dit gelijk door het maken van draaiende beweging, het teveel van
impregneermiddel direct afnemen. (Vlekstop S 234 is mat en onzichtbaar, S 242 geeft
kleurverdieping en lichte glans)
3. Breng zonodig nog een tweede of derde laag aan, dit geldt zeker voor natte ruimten en
buitentoepassing.
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