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Leginstructies tapijttegels en pvc tegels TapijtTegelDiscount
1. Voorbereiding: vloertegels laten acclimatiseren
Voordat de tapijttegels en pvc tegels gelegd kunnen wordenis het raadzaam om ze minimaal
vierentwintig uur van te voren uit de doos te halen, zodat ze kunnen acclimatiseren. Het is belangrijk
dat de vloertegels op kamertemperatuur zijn als ze gelegd worden.
2. Ondervloer
De ondervloer moet hard, vlak, droog en schoon zijn. Veeg en/of stofzuig de vloer indien nodig. Zie
figuur 1: Ondervloer

Harde ondergrond
Tapijttegels, vinyl en pvc tegels kunnen op verschillende harde oppervlakken gelegd worden, zoals
steen, keramische vloeren, hout of vinyl. Ze kunnen niet gelegd worden op een zachte ondervloer,
zoals bestaand tapijt, ondertapijt of kurktegels.
Extra comfort
Wilt u extra comfort, geluidsdemping, isolatie of een egaliserende ondervloer? Kies dan voor
tapijttegels met een speciale SA backing of Interlay tegels van Interface.
3.
•
•
•
•
•
•
•

Benodigdheden
Stanley mes
Rolmaat
Potlood of krijt
Stalen rij of liniaal
Spatlijn
Anti‐slip lijm, universele vloerlijm, dubbelzijdige tape of TacTiles
Kit (ingeval van vochtige ruimtes)
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4. Poolrichting
Leg de tegel zo dat de vleug (poolrichting) het beste tot zijn recht komt in de betreffende ruimte. Op
de achterkant van elke vloertegel staat een pijl die de richting van de pool aangeeft.
Kamerbreed effect (in een richting)
Voor een kamerbreed effect (in een richting) moeten alle tapijttegels met de pijlen in dezelfde
richting gelegd worden. Deze legrichting wordt monolithic genoemd.
Andere legrichtingen
Veel tapijttegels en pvc tegels kunnen in andere of meerdere richtingen gelegd worden, zoals quarter
turn, brick, ashlar of zelfs non directional waarbij de richting niet uitmaakt. Hierdoor ontstaan
speelse patronen die de ruimte verder aankleden, zonder dat u daarvoor extra kosten hoeft te
maken.
Volg leginstructies op verpakking!
Controleer altijd de leginstructies op de verpakking. Als u tegels in een kleinere maat snijdt, zorg er
dan voor dat u de richting van de pool markeert op de achterkant van het deel waar de pijl wegvalt

5. Opmeten
Midden bepalen
Bepaal het midden van de ruimte door de lengte en de breedte van de ruimte op te meten. Markeer
iedere afmeting door middel van een spatlijn. Het midden van de kamer is het punt waar de twee
lijnen elkaar haaks snijden. Zie figuur 2. Dit middelpunt is het punt waar u begint met het leggen van
de tegels.
figuur 2: Opmeten
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Aantal hele tegels en randtegels bepalen
Bereken hoeveel hele tegels en randtegels nodig zijn van het midden tot aan de muren. Als u bij de
muren met een hele smalle strook of ongelijke stroken uitkomt, dan moet u wellicht het middelpunt
iets verschuiven. Zie figuur 3.
figuur 3: Randtegels bepalen

Kalklijn trekken
Als u een kalklijn trekt, zorg dan dat deze parallel loopt aan de muur. Meet vanaf de muur tot aan het
andere einde van de kamer. Markeer de punten op de vloer en trek een lijn tussen de punten. Doe
dit voor zowel de lengte als de breedte. De vlakken die dan ontstaan, dienen haaks op elkaar te
staan.
6. Bevestiging: leggen zonder en met lijm
Tapijttegels
Tapijttegels kunnen los gelegd worden tot 30 m2 . Voor grotere oppervlakken bevelen we aan om
antislip lijm, dubbelzijdige tape of TacTiles te gebruiken. De hoofdrijen worden bepaald door de
positie van de kalklijnen, die door het midden lopen.
Pvc vloertegels
In de webshop van TapijtTegelDiscount worden name pvc loose lay tegels (formaat 50 x 50 cm)
aangeboden. Deze kunnen in kleinere ruimtes los gelegd worden. In grotere en natte ruimtes dienen
de tegels verlijmd te worden met vloerlijm of dubbelzijdige tape.
Vochtige ruimtes: vastlijmen en afkitten
In vochtige ruimtes raden we aan om de pvc vloer niet alleen vast te lijmen, ook de randen af te
kitten. Zo voorkomt u dat er vocht onder de vloer komt.
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7. Legmethode
Begin met hoofdrijen
Leg vanuit het middelpunt langs beide kalklijnen nauwkeurig en stevig een rij tegels, zodat u twee
rijen tegels krijgt die elkaar kruisen. Zie figuur 4. Leg de eerste tegel in de hoek die gevormd wordt
door de kruisende lijnen en ga door met het leggen van de tegels langs de hoofdlijn tot aan de rand.
Deze hoofdrijen tapijttegels dienen bevestigd te worden met antislip lijm, dubbelzijdige tape of
TacTiles, zie ‘6. Bevestiging’. Pvc loose lay tegels kunnen in kleinere ruimtes los gelegd worden. In
grotere of vochtige ruimtes dienen ze verlijmd te worden met vloerlijm of dubbelzijdige tape. Twijfelt
u over de oppervlakte? Neem dan contact met ons op. Druk de gelijmde tegels goed aan en wrijf
oneffenheden weg.
figuur 4: Legmethode

Snijden van randtegels
Aan de randen moeten de tegels mogelijk gesneden worden. Draai de tegel om, leg deze onder de
reeds geplaatste tegel(s) strak tegen de wand en snij de tegel in op de achterkant. Leg de randtegel
met de fabrieksrand tegen de laatste hele tegel aan en met de snijrand tegen de muur. Zie figuur 5.
figuur 5: Snijden randtegels

Oppervlakte > 30 m²
Is het te leggen oppervlak groter dan 30 m²? Dan dienen ook de tapijttegels aan de randen bevestigd
te worden met antislip lijm, dubbelzijdige tape of TacTiles. Zie ‘6. Bevestiging’. Pvc loose lay tegels
kunnen in kleinere ruimtes los gelegd worden. In grotere of vochtige ruimtes dienen ze verlijmd te
worden met vloerlijm of dubbelzijdige tape.
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8. Uitlijning
Als de hoofdrijen gelegd zijn, kunnen de vier ontstane vlakken opgevuld worden. Begin altijd vanuit
het midden en werk gelijkmatig naar buiten toe richting de muren. Zie figuur 6. Voor het extra stevig
leggen van de tapijttegels, kunt u antislip lijm, dubbelzijdige tape of TacTiles gebruiken. Pvc loose lay
tegels kunnen in kleinere ruimtes los gelegd worden. In grotere of vochtige ruimtes dienen ze
verlijmd te worden met vloerlijm of dubbelzijdige tape.
Controleer bij de hoofdrijen regelmatig of de randen van de tegels langs de kalklijnen blijven liggen.
Ga regelmatig met uw vingers langs de randen om te controleren of de tegels nauw op elkaar
aansluiten.
figuur 6: Uitlijning

9. Aansluiting
Let erop dat de tegels nauw aansluiten met de ruggen tegen elkaar aan. Door losse naden gaan de
tegels bewegen en krijgt u geen mooie, strakke vloer. Zorg ook dat er geen pooltjes tussen de randen
van de tegels vast komen te zitten. Zie figuur 7.
figuur 7: Aansluiting

Heeft u na het lezen van onze leginstructie nog vragen? Neem dan contact
met ons op via telefoonnummer 076 522 0686. Wij zijn u graag van dienst!
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