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XXL tegels kunnen op de meest voorkomende 
ondergronden in de bouwsector worden geïnstalleerd, 
zoals beton-, cement- en anhydriet dekvloeren, oude 
keramische en natuursteen vloeren, metaal, cement- 
en gipsgebonden pleisters, beton cementblokken, 
gasbetonblokken, gipsplaat en ondergronden binnenshuis 
die waterdicht zijn gemaakt met cementgebonden 
producten of synthetische harsproducten. 

Deze handleiding voor het correct installeren van groot 
formaat tegels is gebaseerd op de huidige UNI 11493-1 Norm 
en de ruime ervaring die Mapei heeft opgedaan op dit 
gebied in de loop der jaren.

Informatie en advies in deze handleiding dienen slechts 
als informatie en beschrijven niet alle voorkomende 
situaties die zich op de werklocatie kunnen voordoen. In 
het geval van een situatie of omstandigheid die niet in deze 
handleiding wordt beschreven, zijn de Mapei commercieel-
technische adviseurs beschikbaar om te helpen de meest 
geschikte oplossing te vinden. Raadpleeg voor meer 
informatie over onze producten de technische databladen 
van de betreffende producten op mapei.nl.

HET VOORWOORD
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STAP 1 VOORBEREIDEN

STAP 2 BENODIGDHEDEN 
VERZAMELEN

De ondergronden moeten volgens de huidige 
normen voldoen aan de volgende eisen:
• Solide en scheurvrij
• Uitgehard en vormvast
• Krachtig en bestand genoeg voor de  

verwachte belastingen
• Vochtgehalte in orde
• Schoon en vrij van losse onderdelen
• Perfect vlak

Om XXL tegels te verwerken heb je het volgende 
nodig:
• Twee personen
• Geleiders en frames met zuignappen
• Werkoppervlak
• Tegelslijper
• Tegellijm 

Het kiezen van de juiste lijm is van 
fundamenteel belang om te zorgen voor 
een duurzame, solide hechting voor de 
komende jaren en hangt sterk af van het type 
ondergrond, het type en formaat (afmetingen 
en dikte) van de tegels, het toepassingsgebied 
en de omgevingsomstandigheden.

• Lijmkammen 
Om de lijm op de ondergrond te verspreiden  
gebruik je een lijmkam met schuine 
inkepingen of tondo (hoogte van tenminste 10 
mm). Om ervoor te zorgen dat nagenoeg 100% 
van het oppervlak bedekt wordt met lijm, 
breng je ook op de achterkant van de tegels 
een schraaplaag aan met de vlakke zijde van 
de lijmkam.

• Voegmortel
• MapeLevel EasyWDG Systeem
• Inwasspaan
• Scotch-brite spons
• Viscose of hydro spons
• Kit

Ondergrond: lijmkam met 
schuine inkepingen

Achterkant: lijmkam met 
kleinere inkepingen

Juiste lijm

Interieur of 
exterieur Soort ondergrond *

Cementdekvloer,
Zelfnivellerende 
producten,
Beton,
Cementvezelplaten,
Oud keramiek,
Terrazzo,
Natuursteen

Verwarmde 
dekvloeren,
Waterdichtings-
systemen

Hout,
PVC,
Metalen 
oppervlakken,
Hars

Oppervlak ≤ 3600 cm²
formaat tegel ≤ 60 cm

Keraflex Maxi S1 Zerø 
 
Ultralite S1

Keraflex Maxi S1 Zerø 
 
Ultralite S1

Ultrabond ECO PU 
2K

Oppervlak ≤ 3600 cm²
formaat tegel ≤ 120 cm

Keraflex Maxi S1 Zerø 
 
Ultralite S1

Ultralite S2 Flex

Elastorapid

Ultrabond ECO PU 
2K

Oppervlak > 1 m²
formaat tegel > 120 cm

Ultralite S2 Flex

Elastorapid

Ultralite S2 Flex

Elastorapid

Ultrabond ECO PU 
2K

(*) Niet zuigende ondergronden moeten, indien nodig, vooraf worden behandeld met Eco Prim Grip 
Plus.

AANBEVOLEN LIJMEN
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STAP 3 VERLIJMEN
De lijm moet in een rechte lijn worden 
aangebracht, zonder cirkelvormige bewegingen. 
Doe dit evenwijdig aan de korte zijde van de 
tegel. Om het hanteren en plaatsen van de tegels 
eenvoudiger en veiliger te maken, is het aan te 
raden om geleiders en dwarsliggers of een frame 
met zuignappen te gebruiken.

De tegels worden geïnstalleerd door de lijmrillen 
op de ondergrond aan te brengen en de 
achterkant van de plaat dicht te schrapen. Om 
ervoor te zorgen dat de tegel volledig is verlijmd 
en dat alle lucht naar buiten is gekomen, ga je met 
een vibro-plaat over het oppervlak van de tegel 
of tik je handmatig met een speciaal rubberen 
voegbord op het oppervlak. 

We raden aan om de tegel vanuit het midden 
naar de randen toe te kloppen in dezelfde richting 
als de lijmrillen, dat wil zeggen evenwijdig aan 
de korte zijde, om ervoor te zorgen dat alle lucht 
onder de tegel naar buiten komt.

Het kan zeer gemakkelijk zijn om de platen ten 
opzichten van elkaar perfect vlak te krijgen door 
gebruik te maken van het MapeLevel EasyWDG 
Systeem.

Dezelfde techniek wordt gebruikt voor het 
installeren van zowel vloer- als wandtegels.

Bij het plaatsen van tegels op gevels, moet de 
ontwerpingenieur beoordelen of aanvullende 
mechanische veiligheidsbevestigingen vereist zijn.
Een andere essentiële eis bij het installeren van 
groot formaat tegels is dat de lijm een hoge mate 
van dekking op de achterkant van de tegels moet 
garanderen, zodat er geen openingen ontstaan, 
anders kunnen de gedegenheid en duurzaamheid 
van de verbinding worden beïnvloed. 

STAP 4 VOEGEN
De voeglijn tussen elke tegel moet minimaal 
2 mm breed zijn en kunnen worden vergroot 
afhankelijk van de grootte en type tegels, het 
toepassingsgebied (vloer- of wandtegels, binnen of 
buiten) en de te verwachten spanningen tijdens en 
na installatie.

Om de juiste opening tussen elke tegel te 
behouden en de oneffenheid tussen aangrenzende 
tegels te verminderen, is het raadzaam om een 
afstandhouder van het MapeLevel EasyWDG 
Systeem om de 50 cm tussen de tegels te 
plaatsen. Het is belangrijk om de afstandhouders 
ingebed in lijm in positie te plaatsen voordat je de 
tegel installeert. 

De voeglijnen kunnen gevuld worden met een 
cementgebonden voeg, zoals Ultracolor Plus, of 
met een epoxyvoeg, zoals Kerapoxy Easy Design.

Reinig altijd de voeglijnen met een schraper of 
mesje voor het afvoegen. 
 
Reinig de voegen met behulp van een kleine 
hoeveelheid water en een Scotch-brite spons
met houder, gevolgd door een viscose spons voor 
cementvoegen en hydro spons voor epoxyvoegen. 
Zorg hierbij dat de voeg niet wordt verwijderd. 

In tegenstelling tot cementgebonden voegmortels, 
moet het reinigen van vloer- en wandtegels die zijn 
gevoegd met een epoxymortel worden uitgevoerd 
als de voeg nog vers is en indien nodig met 
Ultracare Kerapoxy Cleaner om alle epoxysluier 
volledig te verwijderen.
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STAP 5 AFKITTEN
Bij het installeren van tegels, moet rekening 
gehouden worden met de dilatatievoegen, 
constructievoegen en de randvoegen wand/vloer.
 
Gebruik siliconenkit Mapesil AC voor het vullen 
van dilatatievoegen in binnenmuren en -vloeren, 
gebruik voor buitentoepassingen Mapesil LM voor 
muurtegels en Mapesil AC voor vloertegels.
 
Gebruik voor een specifieke mechanische sterkte 
Mapeflex PU20, Mapeflex PU21, Mapeflex PU45 
FT of Mapeflex PU50 SL.

TECHNISCHE VRAGEN?

Voor meer informatie over de producten, zoals technische 
databladen en certificeringen, kijk je op mapei.nl of download 

je de Mapei App. Wil je technisch advies of meer weten over 
de verwerking en onderhoud? Neem dan contact op met onze 

technisch specialisten.



Totaaloplossingen voor de bouw

Mapei Nederland B.V. 
Oude Apeldoornseweg 37 K
7333 NR Apeldoorn
T +31 (0)85 00 69 200
verkoop@mapei.nl
mapei.nl
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