PURE® TILES: PLAATSING
ZONDER VOEG
Gebruik liefst een flexlijm, tegellijm of TEC 7. Veeg overtollige lijm meteen weg met een zachte doek.
Gebruik geen producten om cementsluier te verwijderen.
Opgelet bij het plaatsen zonder voeg: hou er rekening mee dat de maten van ambachtelijke tegels
een beetje kunnen afwijken. De charme van dit product zijn juist deze ongelijkheden qua maat en
kleur !
MET VOEG
ENKELE TIPS:
1. Gebruik voldoende water en oefen niet te veel druk uit bij het voegen,
2. Verwijder het overtollig voegsel meteen.
3. Gebruik een zachte spons om krassen te voorkomen.
4. Zaag de tegels op maat met een diamantslijpschijf. Let op: als de slijpschijf te hard draait, kan
de tegel verhitten.
Bij het verzagen van de tegels kunnen scherpe randen ontstaan. Om de snijranden weg te werken
raden wij aan om een sierkader te plaatsen indien nodig.
Plaats je de tegels in de buurt van een warmtebron? Voorzie dan enkele millimeters speling, zo heeft
het metaal de ruimte om uit te zetten.
BELANGRIJK: Vooraleer je begint met de plaatsing van de tegels, raden wij aan om alle dozen uit te
pakken en de tegels te mengen omdat de tegels kleurschakeringen kunnen vertonen. Zo verkrijg je
het mooiste resultaat wat kleur betreft.

PURE® TILES: ONDERHOUD
Zoals alle Pure® materialen, hebben ook de Pure®Tiles een Living Finish. Ze gaan dus ook patineren.
Behandeling van Ruw Metaal en Ruw Brons:
Omdat de tegels vaak geplaatst worden op plaatsen die veel te verduren krijgen, raden wij aan om de
tegels een aantal keer per jaar te behandelen met een transparante boenwas of bijenwas. Hierdoor
wordt het materiaal verzadigd en gaat het minder snel vlekken en spatten absorberen.
Breng de transparante boenwas meteen aan na plaatsing. Wanneer de waslaag gedroogd is, kan je
de overtollige laag verwijderen met een zachte spons en wat water.
Dit is niet nodig bij Verouderd IJzer, Ruw Brons Gepolijst, Wit Brons en Mat Wit Brons.
Het volstaat de tegels regelmatig te reinigen met een zachte, vochtige doek. Vetspatten en kalkaanslag haal
je zo weg met een zachte doek en wat azijn. Verwijder de vlekken meteen. Bij hardnekkige vlekken kan je
aceton gebruiken.

