TegelWijzer

Tegels plaatsen,
hoe begin je eraan?

Makkelijk met
de TegelWijzer!

Inhoud

Tegels zijn niet voor niets razend populair als vloer- en
muurbekleding; ze geven je interieur een stijlvol accent, zijn
gemakkelijk te onderhouden én als vloerbekleding zijn ze
ideaal in combinatie met vloerverwarming. Als je de juiste tips

Tegelwerk waterdicht maken,
een must in natte ruimtes
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Tegels lijmen
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Tegels voegen
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meekrijgt, kun je tegels gerust zelf plaatsen. Wij helpen je
graag. Bel of mail onze helpdesk. Zij staan van ma t/m vrij van
08.00 tot 17.00 uur voor je klaar.
+31(0)40 2597 900 (lokaal tarief)/helpdesk@weberbeamix.nl

Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

Weber-Beamix
Weber_Beamix
WeberBeamix
WeberBeamix

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Augustus 2022
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Tegelwerk waterdicht maken

Weber Afdichtpakket
voor tegelen
Als je tegels gaat plaatsen in een douche, is het een must
om eerst te zorgen voor een goede waterdichte ondergrond.
Vooral naden (bijvoorbeeld in het geval van een douchebak
de verbinding tussen de bak en de muurtegels of in het geval
van een doorlopende betegeling de verbinding tussen vloer
en muur) zijn onderhevig aan spanningen en vertonen vaak

Toepassing
• Voor het waterdicht maken
van tegelwerk in badkamers,
douche- en andere vochtige
ruimtes

scheuren die waterlekkage mogelijk maken. Met het Weber
Afdichtpakket voorkom je dat de tegels op termijn loskomen.
Stap voor stap

1. Bereid de ondergrond goed 3. Smeer de afdichtpasta
dekkend op het volledige
voor zodat deze schoon,
oppervlak tot minimaal 110
vlak, hard, stabiel, voldoende
cm voorbij het sproeibereik
sterk en droog is. Indien de
van de douche. Breng indien
ondergrond stoffig blijft,
nodig een tweede laag aan.
behandel deze voor met
Weber Tegelprimer poreuze
ondergronden.
2. Smeer bij hoekaansluitingen
(horizontale en verticale
muur- en vloeraansluitingen),
leidingdoorvoeren enz.
een dekkende laag
afdichtpasta met een
kwast tot +/- 7,5 cm van
de aansluiting of doorvoer.
Druk de afdichtband in de
natte pasta. Breng direct
een tweede dekkende
laag afdichtpasta aan tot
minimaal 1 cm voorbij de
rand van de band.

Wat heb je nodig?
Weber Afdichtpakket
voor tegelen
Kwast
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Tegelprimers
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Gebruik onze Tegelprimer poreuze ondergronden
of Tegelprimer niet poreuze ondergronden
voor een betere hechting met de tegellijm. Het
voorstrijkmiddel is direct klaar voor gebruik en
makkelijk aan te brengen met roller of kwast.

Alles wat je nodig hebt
om zelf te tegelen
De Weber accessoires helpen je bij jouw tegelklus.
Stel zo je eigen tegelset samen!

Alle informatie over ons hele
tegelassortiment vind je op

www.tegellijm.nl!
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Productoverzicht

Tegels verlijmen

Vloeren
en muren

Basic

Weber Basis tegellijm

Weber Tegellijm
Weber Tegelprimer
poreuze ondergronden of
Weber Tegelprimer niet
poreuze ondergronden
(afhankelijk van de
ondergrond)

Flexibel Weber Flexibele tegellijm eco

Special

Enkel voor
muren

Wat heb je nodig?

• Voor alle meest
voorkomende
ondergronden
zoals beton,
zandcement,
cellenbeton en
kalkzandsteen
• Tot tegelformaat
35 x 35 cm

B
 orstel of kwast (voor het
aanbrengen van de
primer)
D
 uimstok
(Laser)waterpas
T
 egelsnijder
T
 egeltang
W
 eber Tegelkuip

B
 oormachine met
roerspindel. Niet benodigd
bij pasta tegellijmen.
L
 ijmkam (type afhankelijk
van de voegbreedte en
het tegelformaat, zie tabel)
V
 oegkruisjes
S
 choonmaakdoek

 eber Flexibele
W
lichtgewicht tegellijm

• Voor bijna alle
ondergronden,
uitgezonderd
hout
• Kan in combinatie
met vloerverwarming
• Ook voor buitentoepassing
• Geproduceerd
met 33% minder
CO2 uitstoot
• Ideaal voor tegel
over tegel-klussen

• Voor alle ondergronden
• Kan in combinatie
met vloerverwarming
• Ook voor buitentoepassing
• Uitermate comfortabel in gebruik:
door lichtgewicht
formule minder
product nodig voor
evenveel m²

Weber Tegellijm
grootformaat tegels

Weber Tegellijm snel

• Voor alle ondergronden
• Voor tegels groter
dan 60 x 60 cm
• Kan in combinatie
met vloerverwarming
• Ook voor buitentoepassing

•V
 oor bijna alle
ondergronden,
uitgezonderd
hout en gips(karton)
•K
 an al na 3 uur
verder afgewerkt
worden

Weber Pasta tegellijm easy

Weber Pasta tegellijm top

• Tot tegelformaat
25 x 25 cm

•T
 ot tegelformaat
35 x 35 cm

Verbruik (aantal kg per m²)*
Type vertanding
lijmkam

Weber
Basis
tegellijm

Weber
Flexibele
tegellijm
eco

Weber
Flexibele
lichtgewicht
tegellijm

Weber
Tegellijm
grootformaat
tegels

Weber
Tegellijm
snel

Weber
Pasta
tegellijm
easy

Weber
Pasta
tegellijm
top

4 mm
(voor tegels tot 20 x 20)

2,2

2

1

2

2

1,7

1,7

6 mm
(voor tegels tot 30 x 30)

2,9

2,5

1,3

2,5

2,5

2,4

2,4

8 mm
(voor tegels tot 35 x 35)

3,5

3

1,8

3

3

/

3

/

3,5

2,1

3,5

3,5

/

/

10 mm of halve maan
(voor tegels ≥ 40 x 40)

* indicatief; het verbruik hangt af van het formaat en het reliëf van de tegel en de mate van de vlakheid van
de ondergrond.

Snel en eenvoudig je
verbruik berekenen?
Ga naar tegellijm.nl of scan de
QR-code en klik voor onze
verbruikscalculator op de
rekenmachine rechts bovenin.
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Tegels verlijmen

Tegelen, makkelijk
met Weber!

Stap voor stap

Stap 1

Stap 3

Bereid de ondergrond goed voor
zodat deze schoon, vlak, hard,
stabiel, voldoende sterk en droog is.
Behandel zuigende ondergronden
voor met Weber Tegelprimer poreuze
ondergronden of niet zuigende
ondergronden met Weber Tegelprimer
niet poreuze ondergronden voor een
betere hechting met de tegellijm.

Maak de tegellijm aan (uitgezonderd
bij gebruik van pastalijm die klaar is
voor gebruik) en gebruik een (laser)
waterpas om ervoor te zorgen dat je
de tegels mooi op één lijn plaatst. Om
steeds dezelfde afstand tussen de
tegels te garanderen, adviseren wij
tegelkruisjes te gebruiken.

Stap 2

Stap 4

Bepaal de beginpositie (het nulpunt).
Werk vanuit hier naar de zijkanten toe.
Op vloeren; leg in beide richtingen een
rij tegels uit zodat je niet met een te
smal passtuk eindigt. Stelregel is: geen
passtukken kleiner dan 1/2 van de tegel.
Komt het niet goed uit? Herbepaal dan
de beginpositie.
Op muren; meet vanaf het nulpunt
(tegel + voegbreedte) met behulp van
een waterpas. Herbepaal je beginpositie
opnieuw als je met een te smalle strook
eindigt.

 meer de tegellijm uit met een
S
lijmkam en plaats de tegels. Zorg
ervoor dat er overal lijm aanwezig is
om een goede hechting te verzekeren
en holle ruimtes te vermijden.

Stap 5

Als je zowel de vloer als de
muren gaat betegelen, kun
je het best met de muren
beginnen. Zo voorkom
je vlekken op de nieuw
betegelde vloer.
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Maak de tegels na het lijmen goed
schoon. Krab waar nodig de voegen
uit en verwijder lijmresten vóór het
verharden van de lijm.
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Productoverzicht

Stap 1

Weber Voegmiddel waterdicht

Laat de lijm 1 à 2 dagen goed uitharden,
zo voorkom je dat het voegmiddel gaat
verkleuren. Verwijder de mortelresten uit de
voegen met een borstel of stofzuiger.
Maak de tegels met een vochtige doek
schoon.

•V
 oor voegbreedtes van 2 tot 20 mm, op muren
en vloeren
•O
 ok geschikt voor vochtige ruimtes zoals de
badkamer

Tegels opvoegen

Voegen, makkelijk met Weber!

Stap 2

Weber Voegmiddel waterdicht en blijvend schoon
•V
 oor voegbreedtes van 2 tot 20 mm, op muren en
vloeren
•U
 itermate geschikt voor vochtige ruimtes zoals de
badkamer
•G
 een verkleuring door schimmels, bacteriën en
algen

Breng voldoende voegmiddel diagonaal
aan zodat de voegen volledig vol zijn; op
vloeren met een vloertrekker, op muren met
een voegspaan. Laat het voegmiddel even
aantrekken. Verwijder overtollig voegmiddel
en maak daarna de tegels schoon met een
vochtige spons. Reinig de spons regelmatig
in een emmer met water.

Weber Siliconenkit
• Zuurvrije gekleurde siliconenkit voor het afdichten
van aansluit- en dilatatievoegen
• Hecht uitstekend op keramische ondergronden
• Schimmelwerend
• Kleuren bijbehorend aan Weber Voegmiddel

Stap 3

Zet altijd eerst een proef op.
Het tegeltype, de kleur van de
tegel en de omgeving kunnen
de kleurbeleving van de voeg
beïnvloeden.

Wat heb je nodig?
 eber Voegmiddel
W
Weber Siliconenkit
Borstel en/of stofzuiger
Schoonmaakdoek
Weber Tegelkuip
Boormachine met
roerspindel
Spaan
Weber Tegelspons

Snel en eenvoudig je
verbruik berekenen?
Ga naar tegellijm.nl of scan de
QR-code en klik voor onze
verbruikscalculator op de
rekenmachine rechts bovenin.
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De waas die op de tegels achterblijft, kan
je later met een droge doek verwijderen.
Is de vloer gevoegd en schoon, bevochtig
deze dan na met een plantenspuit voor
een optimale verharding. Loop er een paar
dagen niet op.

Kleuren
Antraciet

Grijs

Sahara*

Lichtgrijs

*Alleen verkrijgbaar in
Weber Voegmiddel waterdicht
Wit
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Eerst ervaring opdoen?
Volg een praktijkgerichte training…

… of een e-learning
Makkelijk vanuit huis

n?
tegele
Leren
n
a
a !
Meld je

Jaarlijks worden er duizenden mensen getraind
vanuit onze training centra in Eindhoven en
Raamsdonkveer. Naast onze training centra
bieden we via leren.saint-gobain.nl diverse
e-learning cursussen aan, waardoor je ook
vanuit huis op de hoogte kunt blijven van alle
ontwikkelingen en innovaties in de bouw. In de
E-learning over tegelen leggen wij stap voor stap
uit hoe jij het beste kunt tegelen en de Weber
producten optimaal kunt gebruiken.

Volg de cursus tegelen.

Open badges

Er worden jaarlijks verschillende open trainingen gegeven
waar iedereen op in kan schrijven. De trainingen worden

De nieuwe vaardigheden en kennis die je bij
ons hebt opgedaan, belonen we na afloop
van een training met een open badge. Deze
digitale badges tonen verworven kennis en
vaardigheden aan. De badges worden wereldwijd
steeds vaker gebruikt en erkend door scholen
en bedrijven. De badges dienen ter vervanging
van een papieren certificaat. Een open badge
kun je bewaren in een digitaal paspoort en delen
op bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. Hierdoor
kun je als ontvanger snel en eenvoudig aantonen
welke skills jij allemaal beheerst.

gegeven vanuit een praktijkgerichte basis, ondersteunt

Zelf ook een badge halen?
Scan de QR code en meld je aan
voor een training.

door de noodzakelijke theorie. Op www.weberbeamix.nl/
open-trainingen kun je deze trainingen en de bijbehorende
datums terugvinden. Je kunt ook telefonisch contact
opnemen via (040) 259 78 04. Je ontvangt altijd een
bevestiging per mail.
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Heb je vragen of wil je graag advies? Neem dan contact op met onze
helpdesk via +31 (0)40 259 79 00 of helpdesk@weberbeamix.nl.

Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

Weber-Beamix
Weber_Beamix
WeberBeamix
WeberBeamix

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Augustus 2022
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