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VERWERKINGSVOORSCHRIFT 
TEGELDRAGERS

Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit productblad informeren over de verwerking en het 
onderhoud. 

Controle bij aflevering:
Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch de materialen te 
controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. 
Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering te 
melden bij uw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.

Algemeen:
Keramische tegels zijn door hun zeer gebruiksvriendelijke onderhoud, slip- en krasbestendigheid zeer gewild voor 
gebruik bij zwembaden, balkons of dakterrassen. Wanneer u keramische tegels op een harde ondergrond wilt 
plaatsen kunt u ze het beste op tegeldragers verwerken. Gebruik onze tegeldragers uitsluitend voor het dragen 
van de daarvoor bestemde terrastegels. 

Verwerking:
Wij leveren verstelbare tegeldragers in verschillende hoogtes. 
Bij een tegel van 60x60 cm is ondersteuning op de 4 hoeken 
voldoende. Bij een rechthoekige tegels is extra ondersteuning 
onder de langste zijden een must. Bij grotere tegels 80x80 of 
meer dienen zowel de lange zijden als het midden ondersteund 
te worden. Hiernaast een bovenaanzicht van de 
grootformaat tegels met dragers. 

Voordat u begint met het leggen van de tegels, dient u het terras in te meten. Wij adviseren om de eerste en 
laatste rij tegeldragers licht te verlijmen aan de tegel d.m.v. een hybride lijm. Het is belangrijk dat de tegels stabiel 
liggen en voldoende gedragen worden. 

Zorg voor een stabiele en vlakke ondergrond waar de dragers op geplaatst kunnen worden. De diameter van de 
voet is zodanig dat de druk van het gewicht verdeeld wordt. Uw terras dient u waterpas te leggen. Dit doet u door 
één tegel waterpas te plaatsen op 4 dragers met de juiste hoogte. Plaats de andere tegel ernaast en draai de 
tegeldrager totdat het geheel waterpas en stabiel is.  

Een dakterras op tegeldragers kunnen door het gebruik en trillingen licht gaan schotelen. Door regelmatig 
onderhoud kan dit gecorrigeerd worden. 
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Gardenlux wenst u veel plezier met uw terras.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT 
TEGELDRAGERS

Eigenschappen:
De tegeldragers zijn gemaakt van 100% gerecycled en versterkt polypropyleen. Ze zijn verkrijgbaar in: 10 mm, 
15-19 mm, 19-27 mm, 27-40 mm en 40-70mm. Een optimale afvoer van regenwater via de lege ruimte onder het 
verhoogde terras zorgt voor een langere levensduur van terrasplanken en tegels. 

Randoplossing:
Is de zijkant van uw terras zichtbaar als u tegeldragers gebruikt, het mooiste aanzicht krijgt u door onze roestvast-
stalen kantopsluitingselementen die tussen de tegeldragers en de tegel bevestigd kunnen worden. Zo creëert u 
een afgewerkt terras. De zichtzijde wordt een roestvaststalen kantopsluiting. Let op: Deze randoplossingen kun-
nen enkel toegepast worden bij tegeldragers met een verstelbare hoogte van 27-40 mm en 40-70 mm. De randop-
lossingen zijn leverbaar in een binnenhoek, een buitenhoek en een rechte zijde.
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