
CEMENTTEGELS
Azule cementtegels worden geheel met de hand en op ambachtelijke wijze gemaakt. Het is een uniek en authentiek product. Bij de 

productie wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Lichte afwijkingen in kleur, vorm en patroon zijn inherent 

aan de productiewijze en de materiaalsoort. Deze lichte afwijkingen dienen als normaal te worden beschouwd. Juist deze kenmerken 

geven de tegels een bijzonder en uniek karakter! Het vergt daarom een iets andere behandeling met betrekking tot het leggen en 

onderhouden dan andere tegels.

Ons advies is Azule cementtegels altijd te laten plaatsen door een erkend tegelzetterbedrijf dat ervaring heeft met deze specifieke 

tegels. Voor het beste eindresultaat is het belangrijk dat de juiste volgorde van plaatsen en behandelen wordt aangehouden, pas dan 

bent u verzekerd van een vloer voor het leven!

BELANGRIJK TE WETEN OVER HET IMPREGNEREN:
- Het is belangrijk dat Cementtegels 2 x voor het voegen en 2 x na het voegen worden geïmpregneerd.

- Zorg ervoor dat bij iedere impregneerbehandeling de tegels schoon en droog zijn. 

- Voordat u gaat voegen gebruikt u het impregneermiddel Azule Vlekstop, na het voegen gebruikt u het impregneermiddel Azule 

Tegelolie of Kleurverdieper. 

- Voor het tussentijds reinigen van de tegels gedurende het leggen, gebruikt u het reinigingsmiddel Azule Cementsluierverwijderaar. 

- Voor het periodieke onderhoud van de tegels gebruikt u het onderhoudsmiddel Azule Dweilzeep.

BENODIGDE MATERIALEN & MIDDELEN
Voor het leggen van tegels: 

-  Voorstrijkmiddel 

-  Flexibele tegellijm geschikt voor natuursteen

-  Voegsel geschikt voor natuursteen

-  Tegelkruisjes van 2 mm

-  Watergekoelde tegelzaag

-  Voegspaan, lijmbak, lijmkam 8mm

-  Luchtdoorlatende folie of kleurloos laken

Voor het reinigen, impregneren en onderhouden van tegels:

-  Azule Cementsluierverwijderaar (reinigingsmiddel)

-  Azule Vlekstop (impregneermiddel)

-  Azule Tegelolie óf Kleurverdieper (impregneermiddel)

-  Azule Dweilzeep (onderhoudsmiddel)

-  Lakroller, bakje, spons en emmer

-  Pluisvrije katoenen doek

PLAATSEN & BEHANDELEN
AZULE  CEMENTTEGELS



STAPPENPLAN
STAP 1 
Verlijm de tegels altijd op een vlakke ondergrond met een 

flexibele tegellijm. Gebruik eventueel een voorstrijkmiddel om de 

aanhechting te versterken. Gebruik een lijmkam 6-8 of 8-10 mm. 

Gebruik 2 mm tegelkruisjes. Overtollige lijm en vuil op de tegel 

direct verwijderen.  Laat de lijm minimaal 24 uur drogen.

STAP 2
Reinig de vloer na het verlijmen met water en gebruik een 

spons en/of doek. (Meng eventueel en klein beetje Azule 

Cementsluierverwijderaar, -3 dopjes- door het water). Wring 

de spons telkens goed uit wanneer je de vloer reinigt. De tegels 

mogen niet te nat worden! Laat de vloer vervolgens goed drogen.

STAP 3 
Impregneer de tegels altijd vóórdat je gaat voegen, minimaal 

2 x met Azule Vlekstop. De vloer dient schoon en droog te zijn. 

Gebruik voor het aanbrengen een lakroller, een bakje en een 

schone spons. Gebruik vervolgens de spons om de schuimbelletjes 

weg te vegen. Voer geen druk uit. Herhaal deze stap. Geef deze 

behandeling vervolgens minimaal 6 uur de tijd om te drogen 

voordat je overgaat tot stap 4.

STAP 4 
Gebruik voor het voegen een watervast voegmiddel. Gebruik 

alleen een zilvergrijze, grijze of jasmijn-witte voeg. Gebruik nooit 

een antracietkleurige voeg. Tijdens het voegen het overtollige 

voegsel op de toplaag direct verwijderen. Wanneer de toplaag van 

de voeg droog is -na ongeveer 1 uur-, de vloer reinigen met Azule 

Cementsluierverwijderaar (1/3) van de flacon en 5 delen water. 

Wring de spons telkens goed uit en verschoon regelmatig het 

water wanneer je de vloer reinigt. Laat de voeg minimaal 12 uur 

drogen.

STAP 5 
Naast het impregneermiddel Azule Vlekstop (zie stap 3) dienen 

de tegels nog minimaal 2x geïmpregneerd te worden met Azule 

Tegelolie óf Kleurverdieper. Welk impregneermiddel u gebruikt is 

afhankelijk van de ruimte waar de tegels zijn geplaatst:

Azule Tegelolie; voor in hal, gang, keuken, woonkamer en 

slaapkamer.

Let op binnen 15 minuten na het aanbrengen goed inboenen met 

een pluisvrije katoenen doek.

Azule Kleurverdieper; voor in doucheruimte, toiletruimte en alle 

buitenruimten zoals een terras.

Let op 

a) Voor een mat resultaat; direct uitwrijven met een pluisvrije 

katoenen doek. 

b) Voor een zijdeglans effect; niet uitwrijven. Aanbevolen bij 

douchebak en terras.

Azule Nano spray; voor verticaal geplaatste tegels.

STAP 6 
Onderhoud de tegels periodiek (ca. 1x per week) met Azule 

Dweilzeep en water. Dit middel is zuurvrij en bevat een kleine 

concentratie impregneermiddel. Azule Dweilzeep verlengt de 

levensduur van uw tegels op een veilige manier. Je kunt dit 

product eenvoudig nabestellen via onze webwinkel.

TIPS
- Lees altijd de instructies op de verpakking. 

- Werk schoon en in een goed geventileerde ruimte.

- Gebruik nooit vloerverwarming tijdens de behandeling.

- Het beste is om tegels uit verschillende doosjes met elkaar te mixen. 

- Voor het afdekken van de tegelvloer tijdens de verbouwing gebruikt u luchtdoorlatende folie van Permafix of een kleurloos 

laken. Vloer nooit afdekken met stucloper, plasic of karton.

- Gebruik op cementtegels nooit schoonmaakmiddelen die zuren bevatten; sanitair-, allesreiniger, bleekmiddel en chloor 

beschadigen de cementtegels.

- Gebruik altijd een zuur vrije kit (Bison) voor het eventueel afdichten in badkamer. Aangebrachte kit altijd afstrijken met Azule 

Dweilzeep.

- Laat Azule Tegelolie nooit op de cementtegels indrogen. Altijd na 15 minuten inboenen met een pluisvrijze katoenen doek.

- Materialen met drogende tegelolie kunnen door broei ontbranden: gebruikte doeken uitvouwen en buiten laten drogen. 

Eventueel bewaren in een afgesloten blik of onder water.

- Indien u niet zeker bent van de juiste behandeling of vragen hebt over het behandelschema, neem dan gerust contact op met 

onze helpdesk. Wij adviseren u graag zodat u zeker bent van een mooi eindresultaat.


