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Een correcte plaatsing is noodzakelijk om een optimaal 

resultaat te bekomen en jarenlang plezier te hebben van uw 

keramisch terras. Alvorens te starten met de plaatsing raden 

wij aan deze plaatsingsinstructies zorgvuldig te lezen.

waterbufferend

tegelsysteem

Om een optimale waterdoorlaatbaarheid te garanderen raden wij aan om met een “steenslagkoffer” te werken

die als volgt wordt opgebouwd:

 1) Leg de onderlaag: 25cm kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0-32mm of 0-40mm)

 2) Tril de onderlaag goed aan

 3) Breng de toplaag aan met ca. 5cm kalksteen of porfier 1-3mm of 2-4mm

 4) Tril nogmaals goed aan

 5) Vlak de fundering uit. Het verwerken van Ceramibase op een vlakke ondergrond is een must.

Fundering

De Ceramibase tegels zijn uniek in structuur en kleurnuance. Meng daarom tegels uit verschillende paletten of 

pakken. Voorkom beschadiging aan de tegels door de terrastegels niet over elkaar te schuiven.

Tip!

Plaatsing

Boordstenen
Zorg ervoor dat het terras aan alle kanten voorzien wordt van een 

boordsteen naar keuze (keramiek, beton, …). Aan de randen moeten 

de tegels voorzien worden van kunststof vulplaatjes van 2 en/of 

3mm. (aanbrengen met een plat voorwerp) Deze spannen het ter-

ras op en voorkomen verschuivingen. Na enkele weken controleren 

en daar waar speling is ontstaan opvullen.

Ceramibase hoeft niet onder afschot gelegd te worden maar wel waterpas. Op die manier kan het hemelwater 

optimaal gebufferd en gedraineerd worden naar de ondergrond. Voegen van de tegels alsook afvoergoten zijn 

overbodig.



Controleer de geleverde tegels op de geleverde 

aantallen, artikelcode, naam, kleur en eventuele 

breuk. Na verwerking van de Ceramibase tegels 

zullen klachten over bovenstaande zaken niet 

aanvaard worden.

Controle

Zijkanten van de tegels
Op de plaatsen waar de tegel tegen de boordstenen worden ge-

plaatst moet de onderlaag van de Ceramibase worden afgeslepen. 

Dit kan eenvoudig met een haakse slijper.

In hoeken zaag je eveneens de vertanding af van de zijden die aan-

sluiten tegen de boordstenen. Hierdoor schuift de laatste tegel 

makkelijker op zijn plaats. Bij kleine stukken/passtukken kan het zijn 

dat er geen of slechts 1 plug aanwezig is. D.m.v. polymeerkit op het 

contactoppervlak aan te brengen kan je de onderplaat en de tegel 

terug verbinden.

Leggen

Zorg dat je bij het leggen van het terras steeds haaks 

begint en dat je tijdens het verwerken ook haaks blijft 

werken. De Ceramibase tegels zijn rondom voorzien van 

afstandshouders. Hierdoor kan je de tegels zeer makke-

lijk strak tegen elkaar aan leggen waarbij je steeds dezelf-

de afstand behoudt (3mm). Bij het leggen altijd de tegels 

diagonaal in één richting verwerken, zoals in de illustratie 

hiernaast. Om een rechte lijn te behouden, regelmatig 

controleren.

De tegels (keramische toplaag en onderlaag in kunststof) kunnen eenvoudig in 1 keer worden doorgezaagd met een 

watergekoelde zaag. Na het zagen de tegels direct reinigen en nooit zagen als de tegels al verwerkt liggen.

De Ceramibase tegels mogen niet worden afgetrild. Ze mogen enkel gecorrigeerd worden door lichte klop-

bewegingen te maken met een rubberen hamer.
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Ceramibase

Passtukken zagen



Verwerking op balkons en dakterrassen 
Ceramibase kan heel eenvoudig geplaatst worden op dakterrassen 

en balkons. Voor beide toepassingen worden rubberen tegeldragers 

gebruikt. Deze zijn in verschillende diktes verkrijgbaar waardoor u 

elke oneffenheid op uw terras kan uitvullen. Wij adviseren de tegel-

dragers van 20x20cm toe te passen op elke hoek van de terraste-

gels en deze te centreren.

Wanneer u geen muuraansluiting hebt, kan u gebruik maken van 

aluminium L-profielen in de maat 40x40mm. Nadat u de vertanding 

van de kunststof onderlaag van Ceramibase verwijderd hebt met 

een haakse slijper kunt u eenvoudig de profielen bevestigen met 

RVS schroeven. Deze dient u, 2 stuks per tegel, zijdelings aan de 

kunststof mat te bevestigen. De schroeven dienen lang genoeg te 

zijn daar ze in de kunststof onderlaag van de Ceramibase moeten 

vastgezet worden.

Indien u het balkon niet volledig dicht legt met passtukken, 

kan u gebruikmaken van siergrind of siersplit.

Het terras moet eerst worden afgespoten met schoon water, waarbij het gebruik van een hogedrukreiniger geen 

bezwaar is. Zorg wel voor voldoende afstand tussen de tegel en de spuitkop (30-40cm). 

Daarna de tegels inborstelen met een geschikt reinigingsmiddel voor keramische tegels. Goed naspoelen.

Ondanks dat keramische tegels in hoge mate krasbestendig zijn raden wij je aan om bijvoorbeeld tuinmeubilair of 

bloempotten te voorzien van vilt. Dit om schade aan de tegels te voorkomen. Om de filtratie van het water optimaal 

te behouden is het van belang dat je enkele malen per jaar de voegen reinigt. Dit kan met een bladblazer/stofzuiger 

of door schoon te vegen. Wij adviseren dit te doen bij droge weersomstandigheden.
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