
  

 
 

 
Verwerking keramische tegels  
  

 
Bedankt voor uw aankoop! Om u optimaal van uw nieuwe bestrating te laten genieten, adviseren wij om dit 
verwerkingsvoorschrift goed door te lezen. 

 
Toepassing 
Keramische tegels zijn uitermate geschikt als terrastegel, omdat deze mooi blijven en onderhoudsvriendelijk 
zijn. Houd er wel rekening mee dat door de hardheid van de tegels er na een regenbui altijd wat water op kan 
blijven staan. Let vooral op wanneer het daarna begint te vriezen. Ook houden keramische tegels meer warmte 
vast als bijvoorbeeld betontegels, met name donkere tegels kunnen in de zomer heet worden.  

 
Controle vooraf  
Controleer bij ontvangst van de goederen altijd of de juiste materialen en de juiste hoeveelheden zijn geleverd. 
In geval van zichtbare gebreken het product niet verwerken en direct contact opnemen met de verkoop 033 - 
299 99 69. Reclameer dit binnen 48 uur! De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de 
verpakking dus kort voordat u begint. Maak van te voren een foto van de productsticker, mocht u onverhoopt 
toch tegels te kort komen kunnen we proberen ze uit dezelfde “batch” te laten komen.  
 

Breuk in pak 
Geen paniek, vaak moeten er tegels gezaagd worden en kunnen de gebroken tegels daarvoor gebruikt worden. 
Een breukpercentage van 3% is acceptabel. Heeft u meer breuk, maak een foto van de gebroken tegel wanneer 
deze nog op de pallet staat. Stuur de foto naar info@amerongen.com zodat wij met een gepaste oplossing 
kunnen komen.  
 

Bestellen 
In bijna elk tuinontwerp dient u bij bestelling van uw bestratingsproducten rekening te houden met 
“zaagverlies” en eventuele uitval van bestratingsproducten bij breuk of beschadiging tijdens verwerking. 
Afhankelijk van het ontwerp, adviseren wij ca. 5% meer te bestellen. Na-leveringen hebben vaak kleurverschil 
tot gevolg. Tussentijdse wijzigingen in kleur en nuancering zijn mogelijk, bestel daarom altijd alles gelijktijdig! 
 

Verschil in producties 
Keramische tegels worden in verschillende batches gebakken. Tegels die in verschillende batches zijn gebakken 
kunnen van elkaar verschillen in kleur en afmetingen. Bestel daarom uw tegels altijd in één keer en controleer 
altijd of de tegels uit dezelfde batch komen. Tegels uit één batch hebben allemaal dezelfde “afwijking”, 
waardoor ze goed met elkaar gecombineerd kunnen worden. Combineert u tegels uit verschillende groepen, 
kan dat een probleem opleveren tijdens de verwerking. Door ruim voldoende tegels aan te schaffen weet u 
zeker dat u altijd dezelfde tegels heeft. 
 

Ondergrond 3cm en 4cm dikke keramische tegels 
Zorg voordat u gaat straten voor een stabiele ondergrond. Een instabiele ondergrond kan leiden tot verzakking 
en onherstelbare beschadiging aan uw bestrating. De tegels zijn geschikt om direct in een goed verdicht 
zandbed geplaatst te worden. De dikte van de zandlaag is afhankelijk van de ondergrond, deze dient minimaal 
10cm dik te zijn.  

 

Tegels mengen  
Keramische tegels bestaan uit  natuurlijke klei en diverse prints. Door de natuurlijke grondstoffen kunnen er in 
het eindproduct lichte kleur en structuurverschillen voorkomen. Het is daarom van belang om de tegels van 
meerdere aan u geleverde pallets door elkaar te verwerken.  
  

 
 
 
 



  

 
 

 
 
Verwerking  
Leg de tegels altijd onder afschot, minimaal 1cm per m1. De tegels moeten met een voeg van minimaal 3mm 
gelegd worden. Deze voeg zorgt ervoor dat er geen beschadigingen aan de randen en hoeken ontstaat door 
verzakking, uitzetting en krimp. Deze voeg moet u ook langs muren toepassen. Gezaagde tegels direct na het 
zagen met water reinigen! Nooit met een schep of ander hard voorwerp tussen de tegels steken om deze te 
verschuiven, keramiek is zo hard dat er beschadigingen aan de tegels op kunnen treden.   
 

Zagen 
Zaag alleen met een zaagblad die speciaal ontwikkeld is voor keramische tegels! Gebruik indien mogelijk een 
tafelzaag die de tegel volledig ondersteund, dus ook het deel dat afgezaagd wordt. Keramische tegels altijd met 
veel water zagen, en spoel de tegels direct na het zagen goed af met schoon water om vlekvorming te 
voorkomen. Zaag nooit boven het nieuwe straatwerk en voorkom lekken van zaagwater op het terras. 
 

Kantopsluiting 
Naast de juiste bestrating en de goede ondergrond is de kantopsluiting zeker zo belangrijk. Dit om de 
bestrating zo goed mogelijk bij elkaar te houden. Gebruik een opsluitband met de minimale afmeting van 
5x15x100cm voor terras en looppaden. Voor grotere hoogteverschillen hebben we ook opsluitbanden in 
6x20x100, 6x30x100, 10x20x100, 10x35x100 en 7x40xx100cm. 
 

Waterafvoer 

Waar vroeger regenwater eenvoudig kon doordringen in uw grond is dat tegenwoordig een stuk lastiger 
doordat we tegenwoordig veel meer vierkante meters bestraten. Dit is uiteraard prettig qua onderhoud maar 
niet altijd even gezond voor uw tuin. De oplossing ligt in het plaatsen van goten in uw tuin en het water 
daardoor leiden naar een plek waar het regenwater afgevoerd kan worden. Tevens voorkomt deze manier van 
hemelwater afvoer dat uw tuin bij een heftige regenbui onderwater komt te. Wij hebben een ruim assortiment 
met de verschillende watergoten en accessoires op voorraad.  

 

Voegen 
Wij adviseren keramische tegels te voegen met GatorSand XP G2, dit is een voeg die blijvend flexibel en 
waterdoorlatend is. Zo heeft u vrijwel geen last meer van onkruid en mieren, dit bevorderd tevens de 
stabiliteit. Zie het verwerkingsvoorschrift hiervan. 
  
Niet aftrillen  
Keramische tegels mogen nooit afgetrild worden, alleen licht aangeklopt met een zachte rubberen hamer. 
 

Onderhoud  
Voor het schoonmaken van uw bestrating kunt u deze het beste af toe schrobben met steen en tegel reiniger 
en een harde borstel. Voor groene aanslag hebben wij een speciale algenverwijderaar Amerongen Green Clean. 
Gebruik nooit (strooi) zout of zuurhoudende reinigingsmiddelen, deze kunnen de structuur van de tegel 
aantasten.  
  

Tot slot  
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt. In geval van zichtbare 
schade het product niet verwerken, na verwerking zullen klachten wegens zichtbare gebreken niet in 
behandeling genomen worden. Materialen met een zichtbaar gebrek die verwerkt zijn, zijn als zodanig 
geaccepteerd en kunnen achteraf geen reden tot klacht zijn. Wanneer er tijdens het verwerken onverhoopt iets 
niet in orde is, meldt dit direct bij onze verkoop 033- 299 99 69. Maak ook altijd een aantal foto's en mail deze 
naar info@amerongen.com  

 
Wij wensen u veel plezier met uw bestrating! 


