
TEGELEN OVER 
VLOERVERWARMING

1 UITHARDING EN OPSTART
Laat de cementdekvloer 1 week per cm dikte drogen, met een
minimale droogtijd van 28 dagen. Volg het opstook- en afkoelprotocol 
voor vloerverwarming.

2 VOORBEREIDEN
• Controleer de stevigheid en de cohesie van de dekvloer. 
• De oneffenheden mogen niet groter zijn dan tot 3 tot 4 mm onder 

de regel van 2 m. 
• Vlak de plaatselijke oneffenheden tot 10 mm tenminste 48 uur vóór 

het verlijmen uit. 
• De ondergrond moet droog en stofvrij zijn.  
• De ondergrond voorstrijken. Bij zuigende ondergrond gebruik je 

Kiwitz PRM 110. Bij niet zuigende ondergrond Kiwitz PRM 120. 
• Bij verse dekvloeren of vloeren die scheuren vertonen, adviseren 

wij de Kiwitz DMT 925 ontkoppelingsmat toe te passen. De ontkop-
pelingsmat maakt het mogelijk om te betegelen vanaf het moment 
dat de vloer beloopbaar is en het beschermt tegen spanningen uit 
de ondergrond.

https://www.kiwitz.nl/content/files/content/Documenten/Opstookprotocol%20download.pdf
https://www.kiwitz.nl/producten/primer/kiwitz-prm-110-primer-voor-zuigende-ondergronden-item.0002311
https://www.kiwitz.nl/producten/primer/kiwitz-prm-120-primer-voor-niet-zuigende-item.0002312
https://www.kiwitz.nl/producten/tegel-toebehoren/ontkoppelingsplaat/kiwitz-dmt-925-scheuroverbruggende-item.0003434


*  In de praktijk kunnen details afwijken, deze werkomschrijving is dan ook een richtlijn. Voor 
    projectspecifieke adviezen neem contact met ons op.  Op dit advies zijn geen reclamaties mogelijk.

4 VOEGEN
• Voeg de tegels op zijn vroegst minimaal 24 uur na het betegelen 

met Kiwitz VGM 475 of Weber.fug 877. 
• Respecteer tijdens het voegen de uitzet en verdelingsvoegen. 
• Kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met 

Kiwitz KTN 350.

3 VERLIJMING
Gebruik Kiwitz LMN 410, Kiwitz LMN 510 of Kiwitz LMN 560 voor het 
plaatsen van de tegels.  Welke tegellijm geschikt is, wordt hoofdzakelijk 
bepaald door het type tegel

Natuursteen kleurgevoelige tegels -  Kiwitz LMN 410
KIeine keramische tegels   -  Kiwitz LMN 510
Groot formaat tegels   - Kiwitz LMN 560 
       Kiwitz LMN 590

• Breng de homogeen aangemaakt tegellijm in een regelmatige laag-
dikte aan. 

• Kam de tegellijm uit met een getande spaan met vierkante tanden 
9 x 9 x 9 mm (voor middelgrote tegels) of een getande halve maan 
spaan (voor grote tegels) uit. Regel de zetdikte.

• Pas dubbele verlijming toe (buttering floating methode).
• Breng de tegels aan en druk goed aan. 
• Zorg voor een randvoeg van 10 mm tussen de verticale oppervlakken 

(muur, kolommen) en de laatste rij tegels. 
• Zorg voor een voegbreedte tussen de tegels van min. 5 mm.

https://www.kiwitz.nl/producten/mortel/voegmortel/kiwitz-vgm-475-waterafstotende-voegmortel-1-6-mm-item.0003194
https://www.kiwitz.nl/producten/mortel/voegmortel/weber-fug-877-waterafstotende-voegmortel-2-20-mm-item.0001751
https://www.kiwitz.nl/producten/kit/siliconenkit/kiwitz-ktn-350-sanitaire-siliconenkit-manhattan-item.0002793
https://www.kiwitz.nl/producten/tegellijm/poederlijm/kiwitz-lmn-410-snelafbindende-natuursteen-item.0002315
https://www.kiwitz.nl/producten/tegellijm/poederlijm/kiwitz-lmn-510-flexibele-tegellijm-item.0002317
https://www.kiwitz.nl/producten/tegellijm/poederlijm/kiwitz-lmn-560-stofarme-lichtgewicht-tegellijm-item.0002321

