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Leginstructies

De PVC-kliktegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke 
voorkeur te geven aan uw interieur. De tegels zijn eenvoudig te snijden en te leggen.
Let op:  de tegels zijn niet weerbestendig en daarmee dus ook niet geschikt voor toepassingen 

buitenshuis.

Voorbereiding
Wij adviseren om de tegels 24 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waar u ze gaat leggen.  
De beste temperatuur om de tegels te plaatsen is tussen 16°C en 21°C. 
Heeft u vloerverwarming? Zet deze dan eerst op de hoogst gebruikte stand en laat vervolgens de 
tegels 24 uur acclimatiseren.

Wat heeft u nodig?

Ondervloer
De PVC-kliktegel kan worden gelegd op iedere bestaande ondervloer. Wilt u de kliktegels aan de 
ondervloer vastlijmen, dan moet de ondergrond niet alleen goed schoon maar ook helemaal vrij 
zijn van vet.

Verlijmen
De tegels kunnen verlijmd worden maar dit is niet altijd noodzakelijk. Als er sprake is van extreme 
temperatuurwisselingen of direct zonlicht moeten de tegels in sommige gevallen worden gelijmd 
aan uw ondervloer. Ook als de tegels intensief gebruikt worden, dienen deze verlijmd te worden.

 Denk hierbij aan de volgendebelastingen:
 • Voertuigen met  rubber  banden zwaarder (beladen) dan 1 ton, bijv. heftrucks.
 • 3-wielige heftrucks met last van 800 kg of meer.
 • Palletwagens met belading vanaf 800 kg.
 • Elektrische heftrucks met een last vanaf 700 kg.
 • Vorkheftruks met staal- of harde kunststof of nylon wielen.

Wij adviseren onze PU lijm 140 of een andere vinyl lijm.
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Planning
Het leggen van de kliktegels met verborgen verbinding moet vanuit een hoek van de kamer  
beginnen om het beste resultaat te behalen.  

1. U begint met het zorgvuldig meten van 5mm vanaf elk uiteinde van de muren. Vervolgens 
maakt u twee hulplijnen (lijnen AA en BB). Zorg ervoor dat de lijnen 90 graden ten opzichte 
van elkaar staan. Leg daarna de eerste tegels met verborgen verbinding uit de hoek van een 
ruimte (punt S) 

2. Leg de tegels met de verborgen voeg in de richting van de muur en met de zichtbare voeg 
richting de kamer. Heel belangrijk: Leg de eerste rijen recht, elke fout heeft gevolgen 
voor de hele installatie. 

3. Vervolgens legt u de tegels van links naar rechts. Hierbij plaatst u de verborgen rand altijd 
over de zichtbare rand. Leg één rij tegelijk. Het is belangrijk om een rij af te maken voordat u 
aan de volgende rij begint.  

4. Aan het einde snijdt u, indien nodig, de tegels die tegen de overige muren geplaatst worden 
op maat met een stanleymes. Houd hierbij wederom rekening met een expansieruimte van 
5mm tussen de tegels en de muur.  
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Plaatsen
Begin met de eerste rij door deze tegen lijn AA aan te leggen. Let hierbij goed op dat de tegels 
recht liggen. Indien de tegels niet recht liggen heeft dit invloed op het hele installatieproces. Maak 
eerst een rij af voordat u begint met een andere rij. 

Als u verschillende kleuren tegels gebruikt (bijvoorbeeld om een patroon te leggen) werkt u nog 
steeds vanuit de hoek van de kamer. Het is verstandig om het patroon eerst uit te leggen alvorens 
u de tegels definitief plaatst.

Let op: Het snijwerk moet gebeuren met een scherp, stevig en vooral veilig mes. 
Het beste kunt u een mes gebruiken met een antislip handvat. Snijd de tegel altijd vanaf de 
bovenkant en gebruik altijd een snijplank om schade te voorkomen! Het is makkelijker om eerst 
een paar oppervlakkige sneden te maken dan één diepe snede. Snij altijd van u af.

Nadat alle hele kliktegels zijn gelegd, is het raadzaam om ongeveer 24 uur te wachten voordat 
u verder gaat met de randafwerkingen. Meet de ruimte tussen de laatste rij tegels en de muur 
(houd hierbij rekening met de expansieruimte). Markeer en snijd vervolgens de tegels op maat.

Bij de randafwerking laat u tussen de wand en de tegels een ruimte vrij van +/- 5 mm. Dit geeft 
de tegels de ruimte om lichtelijk uit te zetten indien zich temperatuurverschillen voordoen.  
Indien de tegels onverlijmd in hele grote ruimtes geplaatst worden, adviseren wij een iets 
grotere afstand.

De PVC-kliktegels zijn ontworpen om strak tegen 
elkaar aan te liggen. Gebruik een rubber hamer om 
de kliktegels in positie te krijgen.
Begin van binnenuit te werken
(dus eerst de binnenste hoek aanklikken).
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Afwerking
De ruimte die u tussen de wand en de tegels heeft vrij gelaten, kunt u opvullen met acryl of
siliconen kit. Mocht dit per ongeluk op de tegels terecht komen, dan kunt u de kit gewoon verwij-
deren met een vochtige doek. Wij raden wel aan dit direct te doen om eventuele beschadigingen 
aan de tegels  te voorkomen.

Belangrijk: Het niet opvolgen van de instructies kan gevolgen hebben voor de garantie.

Vragen of advies
Wij streven altijd naar de best mogelijke service voor onze klanten en willen daarom ook  
benadrukken dat u ons altijd kunt vragen om advies. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van 
deze handleiding: wij zijn op ma t/m vr van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar op +31 (0)85-273 88 50 
of per mail naar service@rubbermagazijn.nl.



Reiniging en onderhoud

Door het ondoordringbare oppervlak van de PVC-kliktegels zijn deze makkelijk in onderhoud.  
De kliktegelvoer kan eenvoudig met een goed uitgewrongen dweil en standaard schoonmaak- 
middel gereinigd worden.

De eerste reiniging
Voor een optimaal onderhoud van uw vloer raden wij u aan om een eenvoudig reinigings- en 
onderhoudsprogramma op te stellen. Denk hierbij aan de volgende zaken:

    1. Bescherming 
Leg bij de ingang een ruime entreemat neer. Deze zal het eerste vuil vasthouden en vocht- of 
moddervlekken op de vloer voorkomen. Reinig of vervang deze mat regelmatig.

  2. Schoonmaken 
Veeg of stofzuig na het leggen van de PVC-kliktegels uw nieuwe vloer grondig om restanten 
en eventueel vuil tijdens het ontstaan van het plaatsen te verwijderen. Hierna kunt u de klik-
tegelvloer dweilen met een sopje en allesreiniger. Maak de vloer daarna nogmaals schoon met 
een dweil en warm water totdat alle sporen van vuil en reiniger zijn verwijderd.

  3. De oppervlakte beschermen met een coating 
Het is niet noodzakelijk om onze PVC-kliktegels te sealen of van een coating te voorzien.  
Mocht u daar wel voor kiezen dan dient u de coating toe te passen na de eerste reiniging. 
Breng hiervoor met een dweil/mop twee of drie lagen gelijkmatig aan op de droge klik- 
tegelvloer. Wacht voor het opbrengen van de volgende laag tot de vloer droog genoeg is om 
erop te lopen. Alle lagen moeten op dezelfde dag worden aangebracht.



Regulier onderhoud
  Licht vervuilde kliktegelvloeren:  

Licht tot middelzwaar vervuilde kliktegelvloeren kunt u het beste reinigen en onderhouden 
door nat te boenen met behulp van een schoonmaakmachine of een dweil.  
Het schoonmaken zal voor een langdurige glans zorgen en de antislip van de vloer verbeteren.  
Doorloop hiervoor de volgende stappen: 
1. Veeg de vloer. 
2. Voeg een reinigingsmiddel aan de machine of dweil toe in de aanbevolen verdunning. 
3.  Boen met de schoonmaakmachine of dweil.

  Sterk vervuilde kliktegelvloeren: 
Indien uw vloer sterk vervuild is of intensief gebruikt wordt, kunt u na het vegen van de vloer 
het beste de vloer eerst dweilen om zo het vuil te verwijderen. Vervolgens kunt u eventueel 
ontstane strepen verwijderen met uw schoonmaakmachine. Dit zorgt voor een beter  
resultaat. Doorloop in dat geval dus de volgende stappen: 
1. Veeg de vloer. 
2.  Voeg een neutraal schoonmaakmiddel in de aanbevolen verdunning toe aan een 

emmer warm water.
 3. Dweil de vloer met de oplossing en verwijder het vuil. Laat de vloer drogen.
 4.  Boen droog om strepen te verwijderen en zo tot een gewenst resultaat te komen.

Aanvullende opmerkingen
• We raden het gebruik van overtollig water af, anders bestaat de kans dat water tussen de tegels 

op de ondergrond vloeit.
• Gebruik ook geen agressieve schoonmaakmiddelen. De PVC-kliktegels zijn wel resistent tegen de 

meeste chemicaliën maar het is verstandig om overmatig gebruik te voorkomen.
• Komen er onverhoopt toch chemicaliën in contact met de tegels dan dient u deze  

direct te verwijderen.

Extra onderhoud bij een gecoate kliktegelvloer
Afhankelijk van de mate van gebruik en de gebruiksomstandigheden, moet de coating op de 
kliktegelvloer op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd op tekenen van slijtage. 
Indien nodig moet de vloer opnieuw gecoat worden. Verwijder hiervoor eerst grondig vuil- en 
andere resten van de vloer en breng vervolgens de coating op de droge vloer aan. 
Reparaties en vervanging kunnen uiteraard ook op een deel van de vloer plaatsvinden.


