
Verwerking
Ceramaxx



De serie “Ceramaxx” bestaat uit 3 cm dikke keramische tegels. Deze tegels hebben een extreem
hoge buig-, trek- en druksterkte en zijn daarom ideaal voor terrassen maar kunnen ook op opritten
worden toegepast.

2 cm keramische tegels kunnen voor opritten alleen “gebonden” worden toegepast. D.w.z. verlijmd
op een betonplaat, of verwerkt in de monokorn. Bij 3 cm keramische tegels is een “ongebonden”
verwerking ook mogelijk. Dat betekent een enorme besparing op de plaatsingskosten.

Hoe ziet deze ongebonden opbouw voor 3 cm keramische tegels eruit:

1. Allereerst dient de bestaande grond te worden afgegraven tot aan het niveau van de compacte 
en draagkrachtige ondergrond. Als deze dieper dan de voorziene funderingslaag- opbouwhoogte 
zit, zal eerst zand of een ander geschikt funderingsmateriaal moeten worden aangevuld, dat 
telkens per laag van 10 cm dient te worden afgetrild

2. Afhankelijk van de lokale bodemgesteldheid, moet op de compacte en draagkrachtige 
ondergrond, een puinbaan in een laagdikte van ca. 20-40 cm worden aangebracht met gebroken 
(herbruik) materiaal, in een maat van ca. 5/40 mm.

3. Om voldoende stabiliteit en verdichting te verkrijgen, dient deze puinbaan telkens per laag van 
10 cm te worden afgetrild.

4. Op de puinbaan moet een bestratingslaag van ca. 5 cm grof zand 0-5 mm worden aangebracht. 
Deze bestratingslaag is bij voorkeur gestabiliseerd met cement. Gestabiliseerd zand wordt  
aangemaakt in een betonmolen, in de verhouding 8 delen zand op 1 deel cement. Voor grotere 
klussen kan je gestabiliseerd zand kant en klaar kopen bij een lokale betoncentrale.

5. De bestratingslaag moet ook worden afgetrild.
6. Deze aangetrilde bestratingslaag wordt onder voldoende afschot afgereden en in deze laag 

worden de tegels ingeklopt.
7. Bij opritten wordt aanbevolen, de laagdikte van de puinbaan naar ca. 30 à 40 cm en de 

bestratingslaag naar ca. 7 à 10 cm te brengen. Denk erom dat zowel de puinbaan als ook de 
bestrating laag, telkens per laag van ca. 10 cm dienen te worden aangetrild. Om een goede 
hechting te krijgen, verdient het sterke aanbeveling om de rugzijde van de tegels te voorzien van 
een dunne laag geschikte lijm (semi-gebonden bouwwijze).

8. Zowel bij terrassen als bij opritten dient een degelijke opsluiting met opsluitbanden te worden 
voorzien. Met name bij opritten zal een degelijke kantopsluiting bijdragen tot minder verschuivin-
gen van tegels, door bijvoorbeeld stuurbewegingen. 

Omdat we hier spreken over een ongebonden bouwwijze, kunnen we niet zonder meer een vaste
(starre) voeg adviseren. Voor de garantiebepalingen voor voegen bij het hierboven beschreven
verwerkingsadvies, verwijzen wij naar de desbetreffende fabrikanten. Om randbeschadiging
van tegels te voorkomen, is een voeg van minimaal 4 mm verplicht. Een losse (zand)voeg, zoals
gebruikelijk bij bestratingsproducten, is natuurlijk altijd een optie. Ook voegen met Mortech kitvoeg 
of Easyflex behoort tot de mogelijkheden. Bij en semi-gebonden bouwwijze, heeft Tubag een garantie 
afgegeven voor hun cementane voeg! De beschrijving daarvan vindt u aan het einde van dit document. 
 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de (professionele) verwerker om de situatie ter plaatse in detail te
evalueren en zelf te bepalen welke de best mogelijke funderingsopbouw en plaatsingsmethode dient te 
zijn. Een goede fundering en onderbouw én een correcte, aan de omstandigheden aangepaste plaat-
singsmethode, zijn essentieel om tot een goed eindresultaat te komen. Omdat de omstandigheden ter 
plekke, het gebruiksdoel en –intensiteit bij ons niet bekend zijn en de algemene bodemgesteldheid van 
gebied tot gebied erg kan verschillen, kan MO-B nooit een algemeen geldend advies geven. Boven-
staand advies moet daarom gezien worden als een algemene richtlijn en zeker niet als bindend advies,
waar rechten aan ontleend kunnen worden. MO-B is enkel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
door haar geleverde tegels. De Ceramaxx tegels voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn geschikt 
voor terrassen en opritten bij een professionele, ongebonden plaatsingsmethode.
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Verwerking Ceramaxx

Keramische tegels staan altijd onder spanning. Dat is niet te voorkomen. Als die spanning te veel is, kan 
er tijdens het zagen soms een tegel breken. Om dit risico te beperken, is het belangrijk bij het zagen 
van keramische tegels, het volgende zaagadvies op te volgen:
 
 
• Het is belangrijk dat de tegel tijdens het zagen zeer stabiel ligt. Dus op een zaagtafel.
• Het is belangrijk dat er een zaagblad voor keramische tegels gebruikt wordt. Een dergelijk blad is 

meer gesloten dan een zaagblad oor natuursteen. Er moet watergekoeld gezaagd worden.
• De snelheid van het zagen moet aangepast worden. De zaag moet het werk doen, niet de duw-

kracht.
• Zaag de tegel niet in één keer door maar in drie keer. Bij de eerste doorgang wel de kopse kant 

helemaal tot beneden inzagen, zodat op die plek de tegel 1-2 cm geheel is doorgezaagd.
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Tubag

De serie “Ceramaxx” bestaat uit 3 cm dikke keramische tegels. Deze tegels hebben een extreem hoge 
buig-, trek- en druksterkte en zijn daarom ideaal voor terrassen maar kunnen ook op opritten worden 
toegepast. De erkeersbelasting door voertuigen is beperkt tot max. 3,5 ton totaalgewicht van het voer-
tuig. Bij hogere belasting is alleen een gebonden bouwwijze toelaatbaar.

2 cm keramische tegels kunnen voor opritten alleen “gebonden” worden toegepast. D.w.z. verlijmd op 
een betonplaat, of verwerkt in de monokorn. (De monokorn (TCE) of de kant en klare tubag TDM met 
de hechtmortel tubag TNH flex of rapid)

Bij 3 cm keramische tegels is een “ongebonden” verwerking ook mogelijk. Dat betekent een enorme 
besparing op de plaatsingskosten.

Hoe ziet deze ongebonden opbouw voor 3 cm keramische tegels eruit:

1. Allereerst dient de bestaande grond te worden afgegraven tot aan het niveau van de compacte en 
draagkrachtige ondergrond. Zorg ervoor dat het water in de onderlaag afgevoerd kan worden. Als 
dit niet het geval is, dan is het nodig om drainagematten toe te passen.

2. Als deze dieper dan de voorziene funderingslaag- opbouwhoogte zit, zal eerst zand of een ander 
geschikt funderingsmateriaal moeten worden aangevuld, dat telkens per laag van 10 cm dient te 
worden afgetrild.

3. Afhankelijk van de lokale bodemgesteldheid, moet op de compacte en draagkrachtige ondergrond, 
een puinbaan in een laagdikte van ca. 20-40 cm worden aangebracht met gebroken (herbruik) 
materiaal, in een maat van ca. 5/40 mm.

4. Om voldoende stabiliteit en verdichting te verkrijgen, dient deze puinbaan telkens per laag van 10 
cm te worden afgetrild. In deze fase van het werk moet er al voor worden gezorgd dat het opper-
vlak vlak is.

5. Op de puinbaan moet een bestratingslaag van ca. 5 cm grof zand 0-5 mm worden aangebracht.
Deze bestratingslaag is bij voorkeur gestabiliseerd met cement. Gestabiliseerd zand wordt aange-
maakt in een betonmolen, in de verhouding 8 delen zand op 1 deel cement. Voor grotere klussen 
kan je gestabiliseerd zand kant en klaar kopen bij een lokale betoncentrale. In de grindlaag moet al 
de nodige helling worden verwerkt.

6. De bestratingslaag moet ook worden afgetrild.
7. Deze aangetrilde bestratingslaag wordt onder voldoende afschot afgereden en in deze laag worden 

de tegels met TNH Flex/Rapid ingeklopt.
8. Bij opritten wordt aanbevolen, de laagdikte van de puinbaan naar ca. 30 à 40 cm en de bestrating-

slaag naar ca. 7 à 10 cm te brengen. Denk erom dat zowel de puinbaan als ook de bestrating laag, 
telkens per laag van ca. 10 cm dienen te worden aangetrild. Om een goede hechting te krijgen, 
verdient het sterke aanbeveling om de rugzijde van de tegels te voorzien van TNH Flex/Rapid.

9. Zowel bij terrassen als bij opritten dient een degelijke opsluiting met opsluitbanden te worden voor-
zien. Met name bij opritten zal een degelijke kantopsluiting bijdragen tot minder verschuivingen 
van tegels, door bijvoorbeeld stuurbewegingen.

10. Omdat we hier spreken over een ongebonden bouwwijze, kunnen we niet zonder meer een vaste 
(starre) voeg adviseren. Voor de garantiebepalingen voor voegen bij het hierboven beschreven 
verwerkingsadvies, verwijzen wij naar de desbetreffende fabrikanten. In de laatste jaren hebben wij 
zeer goede ervaringen met de tubag PFN cementgebonden voegmortel en adviseren dan ook dit 
product.

11. De aansluitvoegen De aansluitverbindingen met starre componenten zoals gebouwen, waterinla-
ten, trappen etc. zijn permanent elastisch en kan de tubag BFF-voegband worden gebruikt.

12. Om randbeschadiging van tegels te voorkomen, is een voeg van minimaal 4 mm verplicht. Een 
losse (zand)voeg, zoals gebruikelijk bij bestratingsproducten, is natuurlijk altijd een optie. Bij groot-
formaat tegels komt er door thermische spaning een sterke belasting op de voegen. Omdat bredere 
voegen deze thermische spanningen beter kunnen compenseren, adviseert de fabrikant van het 
voegmateriaal voegbreedtes van 6 tot 8 mm voor grootformaat bekledingen.
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13. Het is de verantwoordelijkheid van de (professionele) verwerker om de situatie ter plaatse in detail 

te evalueren en zelf te bepalen welke de best mogelijke funderingsopbouw en plaatsingsmethode 
dient te zijn. Een goede fundering en onderbouw én een correcte, aan de omstandigheden aange-
paste plaatsingsmethode, zijn essentieel om tot een goed eindresultaat te komen.

14. Omdat de omstandigheden ter plekke, het gebruiksdoel en – intensiteit bij ons niet bekend zijn en 
de algemene bodemgesteldheid van gebied tot gebied erg kan verschillen, kan MO-B nooit een 
algemeen geldend advies geven. Bovenstaand advies moet daarom gezien worden als een  
algemene richtlijn en zeker niet als bindend advies, waar rechten aan ontleend kunnen worden. 
MO-B is enkel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar geleverde tegels. De Ceramaxx 
tegels voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn geschikt voor terrassen en opritten bij bij een 
professionele, ongebonden plaatsingsmethode.

15. Dit verwerkingsadvies is alleen geldig voor Nederland en uitsluitend voor de verwerking van de 
MO-B Ceramaxx.

Tubag
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GARANTIE
De fabrikant en distributeur geven geen garantie op het resultaat aangezien er geen controle mogelijk is op de 
voorbereiding van het oppervlak en ondergrond, alsmede de toepassing en verwerking van het product. Indien is bewezen dat 
het product niet effectief is geweest ondanks het opvolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen alsook van de voorbe-
reiding van het oppervlak en van de ondergrond, verplichten de fabrikant en distributeur zich ertoe het aankoopbedrag terug te 
betalen. Hiervoor is een betalingsbewijs noodzakelijk. De fabrikant en/of distributeur zijn niet aansprakelijk voor andere directe of 
indirecte schade. Tot het niveau wat is toegestaan in de wet sluiten de fabrikant en distributeur alle impliciete kwaliteits-, waren- 
of doelgeschiktheidsgarantie uit. Op al onze transacties en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.
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Easyflex

Verwerking
Easyflex is uitermate geschikt voor het voegen van nieuwe bestrating met voegen van 1 mm tot 
40 mm breed. Dit voegzand op polymeerbasis is geschikt voor terras, pad, oprit en middenberm.

Bij toepassing op bestaande bestrating eerst oud voegmateriaal en onkruid volledig verwijderen.
Bestrijd vooraf eventuele mieren en ga dan pas voegen. Voor een optimaal eindresultaat eerst de
gebruiksaanwijzing lezen en deze nauwgezet opvolgen.

• Gebruik een veiligheidsbril en een stofkapje.
• Droge stenen.
• Een stabiele en voldoende waterdoorlatende ondergrond.
• Een bodem- en buitentemperatuur boven 0°C.
• Een neerslagvrije periode van minimaal 1 uur na verwerking.
• Voeg min. 3 cm diep, bij tegels van 2 cm dikte voeg dan steendiep.
• Maak eerst een proefstuk.
• Poreuze stenen vooraf impregneren met Impregneer Neutraal.

Aanbrengen en reinigen
• Easyflex op geheel droge stenen verspreiden.
• Met een trekker of een bezem verdelen in de voegen.
• Aftrillen of kloppen met een rubberen hamer.
• Een 4 mm brede voeg is nodig als er niet getrild of geklopt kan worden. 

Het voegzand met het Voegmaatje aanrollen of goed aankloppen met een zachte 
bezem.

• Nauwkeurig schoonvegen met een zachte bezem tot circa 1 mm onder het tegelop-
pervlak. Veeg diagonaal over het oppervlak.

• Restant Easyflex terug in de zak doen en droog bewaren.
• Oppervlak schoonblazen met een bladblazer.
 

Activeren
• Terrassen groter dan 20 m2 in delen benevelen, zodat op tijd spoelen mogelijk is.
• Benevel het oppervlak enkele seconden met water tot de voeg verzadigd is. 

Wacht 2 minuten en nooit langer dan 4 minuten. Reinig het oppervlak.
 

Afwerking
• Reinig het oppervlak op spoelstand, diagonaal op de bestrating. Help met een 

trekker het water te verwijderen, diagonaal op de voegen. Bij stenen die moeilijker 
te reinigen zijn, kun je helpen door met een zachte bezem diagonaal te vegen en 
nogmaals te spoelen.

• Direct stoppen met spoelen op het moment dat de voeg verzadigd is.
• Met een bladblazer het overtollige water wegblazen.
• Het oppervlak is beloopbaar na 1 uur.
• De voeg is elastisch en waterdoorlatend.


