
Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Verwerking Keramiek Indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden
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Binnentoepassing:
De tegels kunnen zowel tegen de wand als op de vloer verlijmd worden met de ARDEX X 77 
Microtec flexlijm, volgens de “buttering-floating” methode. Dit houdt in dat zowel de ondergrond 
als de rugzijde van de tegel met een geschikte lijmkam van lijm wordt voorzien. De tegel, met de 
lijmrillen verticaal aanbrengen, goed inschuiven in het lijmbed van de ondergrond (ook hier de 
lijmrillen verticaal aanbrengen). Indien de ondergrond niet geheel vlak is, adviseren wij deze vooraf 
te egaliseren. Wij adviseren de vloer te egaliseren met Ardex K39 (binnentoepassing). De egalisatie 
zorgt voor een betere verwerking van de tegels dan het werken met een grotere lijmkamvertan-
ding.

Bij gipsondergronden (wand of vloer) dient men deze eerst voor te strijken met ARDEX P 51 Voor-
stijk, mengverhouding 1:3 met water verdunt. Vervolgens zowel tegen de wand als op de vloer 
verlijmen met ARDEX N23 Microtec snelafbindende flexlijm met ARDURAPID-effect, volgens de 
“buttering-floating” methode.

Buitentoepassing:
Bij buitentoepassingen de tegels op de wand verlijmen met ARDEX X77 Microtec flexlijm, waaraan 
toegevoegd ARDEX E90 Kunstharsverbetering. Hierbij wordt de ARDEX E90 eerst 1:2 met water 
verdund. De mengverhouding bedraagt dan 25 kg X 77 + 4,5 kg ARDEX E 90 + 9 liter water. 

Bij buitentoepassingen de tegels op de vloer verlijmen met ARDEX X78 Microtec flexlijm, waaraan 
toegevoegd ARDEX E90 Kunstharsverbetering. Hierbij wordt de ARDEX E90 eerst 1:2 met water 
verdund. De mengverhouding bedraagt dan 25 kg X 78 + 4,5 kg ARDEX E 90 + 7 liter water. 
Indien de ondergrond niet geheel vlak is, adviseren wij deze vooraf te egaliseren. Wij adviseren de 
vloer te egaliseren met Ardex K36 (buitentoepassing).

Op grond van de plaatafmetingen dient buiten aanvullend mechanisch te worden verankerd vanaf 
eenverwerkingshoogte van 2 meter.

Voegen: 
Bij alle voornoemde verwerkingstoepassingen kan het materiaal afgevoegd worden met ARDEX 
FM, Microtec snelvoeg. Bewegingsvoegen kunnen gevuld worden met ARDEX SE Siliconen.

Uitgangspunt moet zijn dat de regels van het vak in acht worden genomen, zoals daar zijn:
• Vochtigheidsgehalte, ondergrond moet droog zijn
• Ondergrond dient vlak te zijn.
• Schone, draagkrachtige en scheurvrije ondergronden
• Blijvend elastische voegen, waar vereist afdichten met ARDEX Siliconen
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Vloer:
Wij adviseren de tegels voor de vloer te verlijmen met ARDEX X 78 Microtec flexlijm. Groot for-
maat tegels adviseren wij volgens de “buttering-floating” methode te verlijmen. Dit houdt in dat 
zowel de ondergrond als de rugzijde van de tegel met een geschikte lijmkam van lijm wordt voor-
zien. Indien de ondergrond niet geheel vlak is, adviseren wij deze vooraf te egaliseren. Wij advise-
ren de vloer te egaliseren met Ardex K39 (binnentoepassing). De egalisatie zorgt voor een betere 
verwerking van de tegels, dan het werken met een grotere lijmkamvertanding.

Wand:
Wij adviseren de tegels voor de wand te verlijmen met ARDEX X77 Microtec flexlijm. Groot for-
maat tegels en slecht zuigende wandtegels adviseren wij volgens de “buttering-floating” methode 
te verlijmen. Dit houdt in dat zowel de ondergrond als de rugzijde van de tegel met een geschikte 
lijmkam van lijm wordt voorzien. 

Voegen:
Bij alle voorgenoemde verwerkingstoepassingen kan het materiaal afgevoegd worden met  
ARDEX FM, Microtec snelvoeg. Bewegingsvoegen kunnen gevuld worden met ARDEX SE  
Siliconen.

Uitgangspunt moet zijn dat de regels van het vak in acht worden genomen, zoals daar zijn: 

• Vochtigheidsgehalte, ondergrond moet droog zijn
• Ondergrond dient vlak te zijn.
• Schone, draagkrachtige en scheurvrije ondergronden
• Blijvend elastische voegen, waar vereist afdichten met ARDEX Siliconen
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