
 
 

Grote tegels of XXL tegels leggen 

 

1. Goede voorbereiding 
Controleer, nummer en borstel de XXL tegels 
Controleer alle grote tegels voor je begint. 
Het zijn geen tegeltjes die je zomaar aan 
de kant schuift als er een bakfoutje in zit 
om vervolgens een andere te pakken. 
 
Nummer de tegels. Door ze goed uit te 
leggen in volgorde bepaal je esthetisch het 
gewenste resultaat. Teken ook exact af 
waar de plaat moet komen. Je kunt met 
een groot formaat tegel niet manoeuvreren 
totdat hij precies op de plek zit. De tegel moet in één keer precies dáár hangen of liggen. 
 
Borstel de platen aan de achterzijde goed af. Ze zijn op 1300 graden gebakken en er kan 
nog wat wit magnesiumpoeder aan kleven dat onthechtend werkt. 
 
Zorg voor een perfect vlakke ondergrond 
De ondergrond waarop de groot formaat tegels worden aangebracht, moet perfect vlak 
zijn. Helemaal in het geval van dunne tegels. Dit geldt natuurlijk altijd bij het leggen van 
vloer- en wandtegels, maar is nog belangrijker bij grote tegels en dunne keramische 
tegels en natuursteen platen. Als het oppervlak waarop de XXL tegels worden 
aangebracht, onregelmatig is, kan dit leiden tot scheuren of breuken.  
 
Kiwitz MRT 330 en Kiwitz MRT 230 zijn geschikte uitvlakmortels.  
 

2. Voldoende mensen 
 
Je hebt minimaal twee specialistische 
tegelzetters nodig die goed op elkaar zijn 
ingewerkt. Maar heb je echt grote tegels 
van bijvoorbeeld 3 meter bij 1 meter, dan 
heb je nog meer mensen nodig om de 
tegel te kunnen (ver)plaatsen. 
  

 
 

  

https://www.kiwitz.nl/producten/mortel/uitvlakmortel/wanduitvlakmortel/kiwitz-mrt-330-snel-uithardende-uitvlakmortel-item.0002589
https://www.kiwitz.nl/producten/mortel/egalisatiemortel/kiwitz-mrt-230-normaal-afbindende-egalisatiemortel-item.0002323


 
 

 

3. Goed gereedschap 
Gereedschap voor het (ver)plaatsen van 
XXL tegels 
Goed gereedschap is het halve werk. En 
dat geldt zeker bij het leggen van deze 
grote tegels. Zorg er allereerst voor dat het 
transport goed is geregeld. Lift, 
hijskraantje. Indien nodig, moet het er zijn. 
Zodat je ter plekke de tegels snel op de 
plek van bestemming hebt. 
 
Verplaats de tegels met behulp van geleiders en frames met zuignappen. Zo voorkom je 
dat de tegels teveel buigen, wat kan leiden tot scheuren of zelfs breken. De zuignappen 
plaats je op het gladde tegeloppervlak en bevestig je door het omzetten van de 
zuighendels. Let er op dat de zuignappen goed vast zitten. 
 
Gereedschap voor het snijden van tegels 
Het snijden van grote tegels doe je met een tegelsnijder. Tegelsnijders zijn tot een 
snijlengte van 1250 mm verkrijgbaar. Als je een smalle strook moet snijden, breek dan 
de strook tegel, klap deze om en trek de strook met twee handen naar je toe. 

 
4. Kies een geschikte lijm voor groot formaat tegels 
De lijm voor het leggen van grote tegels 
moet vervormbaar zijn. Hoe groter het 
oppervlak van de tegel, hoe hoger de 
belasting en werking waaraan het 
oppervlak zal worden onderworpen. 
Natuurlijke vervormingen of vervormingen 
veroorzaakt door externe factoren (zoals 
temperatuurschommelingen) kunnen de 
tegel beschadigen of losmaken. 
 
Volgens de Norm UNI 11493,1 worden voor keramische tegels met een zijde van 90 of 
120 cm de verbeterde lijmen (klasse 2) en vervormbare lijmen (klasse S1 of S2) 
aanbevolen.  
 
Vervormbare lijmen worden gekenmerkt door hun lage elasticiteitsmodulus, waardoor ze 
efficiënter worden bij "dempende" spanningen die worden veroorzaakt door het 
verschillende gedrag van de materialen waaruit het installatiesysteem bestaat. Klasse S1 
en S2 lijmen garanderen een blijvende hechtsterkte bij bewegende ondergronden. 
 
Kiwitz LMN 590 is een geschikte lijm voor het leggen van grote tegels.  
  

https://www.kiwitz.nl/producten/tegellijm/poederlijm/kiwitz-lmn-590-voor-groot-formaat-tegels-item.0003156


 
 

5. Breng een schraaplaag aan op de tegel  
Voorzie de achterzijde van de tegel 
volledig van tegellijm. Breng de lijm met de 
spaan vlak aan en strijk de lijm tot aan de 
randen van de tegel. 

 
 
 
 
6. Breng lijmrillen aan op tegel en ondergrond 
 
Breng lijmrillen in dezelfde richting aan op 
zowel de tegel als de ondergrond. Voor de 
wand gebruik je een lijmkam met een 
vertanding tussen 10 tot 12 mm. Voor de 
rug van de grote tegel gebruik je een 
fijnere kam. Twee mensen zullen tegelijk 
de rillen opzetten op de tegel en op de 
wand of vloer. Buttering floating met een 
uiteindelijke laagdikte van 4 mm lijm in 
totaal.  
 
Werk altijd van links naar rechts om alle rillen geheel op te vullen. Er mag geen plekje 
zonder lijm overblijven. Een centimeter lijmen als de tegel al vast zit, kan niet meer. 

 
7.  Plaats de tegel 
Voor het plaatsen van de tegel is enige 
behendigheid vereist. Verplaast de tegel 
met voldoende mensen. Plaats je de tegel 
tegen de wand, zorg dan dat je begint aan 
de onderzijde. Plaats eerst de onderzijde 
van de tegel tegen de muur en werk dan 
naar boven.  

 
8. Verdicht de lijm 
Klop na om de XXL tegel over het hele 

vlak goed in de lijm te zetten en te horen of 

er geen luchtbellen achtergebleven zijn, 

maar kijk wel waar je klopt. Niet met een 

mechanisch element op kwetsbare 

hoeken. Je kunt de tegel ook met een 

trillend apparaat (tegelklopper) verdichten. 

Als een trillend soort strijkijzer druk je de 

grote tegel in de lijm. Zo geef je de hele 

tegel gelijkmatig houvast en hij zit voor altijd goed. 

  


