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SERIE'S: KERAMISCHE TEGELS (REDSUN)
Zie voor de verwerking van deze tegels de specifieke verwerkingsvoorschriften.

INFORMATIE OVER RECTIFICEREN
Gerectificeerd betekent dat de tegels, nadat ze uit de oven komen, rondom worden bijgeslepen. Dit om een uniforme
afmeting te kunnen garanderen. Door het bijslijpen van de tegels ontstaat een kleine afwijking op de opgegeven formaten.
Dit verschil wordt in de praktijk door de voeg bijna geheel opgeheven, maar houd u hier wel rekening mee.

INFORMATIE OVER KLEUR EN STRUCTUUR VERSCHILLEN, PLASVORMING
Keramische tegels worden zo identiek mogelijk aan de 'originele tegel' geproduceerd. Echter, in de praktijk blijkt dat er in elke
productiecharge minimale verschillen kunnen voorkomen qua structuur en kleur. Een nalevering van exact dezelfde kleur en
en structuur is dan ook nagenoeg onmogelijk. Als leverancier willen wij u dan ook adviseren om de benodigde hoeveelheid in
één keer te bestellen. Het kan voorkomen dat tegels van dezelfde productiecharge niet meer voorradig zijn.
Door de geringe waterabsorptie van de tegels kan - gegeven de oppervlakte spanning van het water en de kleine
helling van de tegel - op de tegels plasvorming ontstaan

LEGINSTRUCTIE KERAMISCHE TEGELS TOEGESPITST OP EEN VERZAKKENDE OMGEVING
Keramische tegels zijn uitsluitend te gebruiken voor paden en terrassen. Ze zijn niet geschikt voor opritten. U dient de
keramische tegels voor verwerking goed te controleren op beschadigingen en/of fabricagefouten. Verwerkte materialen
worden als geaccepteerd beschouwd. Reclamatie op verwerkte materialen is niet mogelijk. Gebruik brekerzand* om de tegels
in te verleggen, pas een laag van voldoende dikte toe (minimaal 15 cm.). Dit vereist grote vakkennis. Daarom adviseren we u
de keramische tegels door een vakbekwaam persoon te laten verwerken. Zorg voor een goede kantopsluiting en verwerk de
tegels zoals alle anderen voorwat betreft afschot en dergelijke. Verwerk de keramische tegels met een voeg van 3 mm,
gebruik hiervoor de herbruikbare RS spacers. Direct na het verleggen de tegels goed schoonmaken! Hierna de voegen vullen
met een speciale waterdoorlatende voegmortel, die geschikt is voor gebruik buitenhuis. Deze tegels mogen nooit afgetrild
worden. Reinig de tegels met een daartoe aangewezen reinigingsmiddel. Voor verdere adviezen verwijzen wij u naar de
uitgebreide verwerkingsinstructies. Klachten veroorzaakt door een verkeerde verwerking worden niet in behandeling genomen.
Bij vragen altijd uw leverancier raadplegen.
*) Afhankelijk van de situatie, raadpleeg uw leverancier.

LEGINSTRUCTIE KERAMISCHE TEGELS ZOALS OPGESTELD DOOR REDSUN
REDSUN keramische tegels zijn uitsluitend te gebruiken voor paden en terrassen. Ze zijn niet geschikt voor opritten.
U dient de REDSUN keramische tegels voor verwerking goed te controleren op beschadigingen en/of fabricagefouten.
Verwerkte materialen worden als geaccepteerd beschouwd. Reclamatie op verwerkte materialen is niet mogelijk.
Gebruik enkel schoon metselzand om de tegels in te verleggen. REDSUN adviseert om de tegels in een mortel bed
van minimaal 6 cm dik (verhouding 200 kg cement op 1 M3 metselzand), met daarover chape (cementpap), te leggen,
dit voor een betere hechting. Dit vereist grote vakkennis. Daarom adviseert REDSUN de keramische tegels door een
vakbekwaam persoon te laten verwerken. Gebruik een voeg van minimaal 5 mm. Direct na het verleggen de tegels goed
schoonmaken! Hierna de voegen vullen met een speciale waterdichte voegmortel, die geschikt is voor gebruik buitenhuis.
Klachten veroorzaakt door een verkeerde verwerking worden niet in behandeling genomen.
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