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Leginstructies

De rubber terrastegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke 
voorkeur te geven aan uw terras, tuin of balkon. De tegels zijn eenvoudig te snijden en te leggen.

Voorbereiding
De rubber granulaat tegels dienen op een droge plek met een constante temperatuur van  
boven de 10°C te worden bewaard. Als de tegels worden bewaard in een ruimte met een  
temperatuur onder de 10°C adviseren wij om de tegels voorafgaand aan het leggen 2 uur 
te laten acclimatiseren.

Benodigdheden:  
• Stevig stanleymes of (decoupeer)zaag
• Hand- of lintzaag (met zaagbladen voor hout)
• Meetlint, meetstok of stalen rij
• Stift (in water oplosbaar) of krijt
• Montagekit
• Kniemat 

Ondergrond
Een goede ondergrond is extreem belangrijk. Wij adviseren om de tegels op een vlakke 
ondergrond te leggen om ervoor te zorgen dat er geen oneffenheden ontstaan. De tegels kunnen 
bijvoorbeeld worden geplaatst op beton, zand of bestaande tegels. De ondergrond dient volledig 
egaal te zijn zonder enige verschillen in hoogte. Het oppervlak dient vrij te zijn van scheuren, oliën 
of andere vreemde materialen. De rubber granulaat tegels hebben uitstekende drainage  
eigenschappen. Zorg echter wel voor een goede afwatering. 



Planning
1. U begint met het egaliseren van de ondergrond. Om het beste resultaat te behalen zorgt 

u voor een vlakke en harde ondergrond. Dit kan bijvoorbeeld beton of asfalt zijn, maar ook 
een bestaande tegelvloer. Hoe vlakker en steviger de ondergrond is, hoe kleiner de kans 
op oneffenheden. 

2. Om het beste resultaat te behalen adviseren wij om de tegels in halfsteensverband te 
leggen. De tegels kunnen echter ook naast elkaar worden gelegd. Let op: tegels met pen/
gat verbinding kunnen uitsluitend in halfsteensverband gelegd worden. U kunt de rubber 
granulaat tegels gemakkelijk in de juiste maat snijden of zagen door middel van een stan-
leymes of een (decoupeer)zaag.  

3. Tot slot adviseren wij om de tegels zonder pen/gat verbinding te verlijmen aan de kopse 
kant. Indien u de tegels niet wilt verlijmen adviseren wij om opsluitbanden te gebruiken 
om verschuiving te voorkomen. Het los leggen van de tegels wordt afgeraden.  
 

Installeren 

Halfsteensverband
De eerste rij begint u met een hele tegel. Hierbij is het belangrijk dat de eerste rij recht ligt.  
Vervolgens begint u de tweede rij met een halve tegel. Dit zorgt ervoor dat het einde van een 
tegel steeds in het midden komt van de tegel erboven. 
 
Let op: indien u tegels heeft met pen/gat verbinding, verbindt u de eerste rij met de tweede rij 
door de connector pinnen. Hierbij is het belangrijk dat de connector pinnen op de juiste manier 
verbonden worden. Meer informatie hierover ziet u op de afbeeldingen hieronder. 

goed halfsteensverband



Niet-rechthoekige oppervlakken
Meet een rechte lijn over het meest langste en rechtste gedeelte van het oppervlak. Leg de tegels 
tegen de lijn aan. Zorg dat de rij tegen beide einden van het oppervlak eindigt. De rest van de 
installatie dient in halfsteensverband te worden uitgevoerd.

Ronde oppervlakken
Voor ronde oppervlakken wordt geadviseerd om een model te maken van plastic of papier. 

Door de tegel hier overheen te leggen kan de gewenste vorm van een tegel gemakkelijk worden 

uitgelijnd.

Opsluitbanden 
Wij adviseren om de tegels vast te leggen met opsluitbanden. Dit voorkomt dat de tegels gaan 

schuiven. De opsluitbanden kunnen eenvoudig op maat worden gesneden met een stanleymes. 

De opsluitbanden dienen verlijmd te worden met de tegels.

Lijmen
Let op: Door de tolerantie van het rubber kunnen tussen de tegels kieren ontstaan. 

Om dit te minimaliseren adviseren wij om de tegels aan de kopse kant met een  

montagekit te verlijmen. Wij leveren de montagekit in diverse kleuren. 



Onderhoud
Regelmatige reiniging van de rubber granulaat tegels bevordert niet alleen de levensduur, maar 

zorgt ook voor een mooi uiterlijk. De tegels kunnen schoongemaakt worden met een zachte 

bezem, een tuinslang of een hogedrukreiniger op de laagste stand. 

Verkleuring
De rubber granulaat tegels kunnen na verloop van tijd, door blootstelling aan de zon, geleidelijk  

aan verkleuren. 

Let op: In de zomermaanden kunnen (zwarte) tegels erg warm worden in de felle zon. Let daarom 

goed op bij spelende kinderen op blote voeten of met blote benen. Besproei de tegels tijdens het 

spelen regelmatig met koud water om de tegels af te koelen.


