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Ondergrond 
Zorg voor een vlakke ondergrond. Indien de ondergrond anders is dan beton, hout of bitumen dan kunt u voor   
aanvullende informatie contact opnemen met RubbertegelXL 050-4090773. 
 
Afwatering 
Onze rubberen tegels zijn waterdoorlatend. Zorg echter altijd voor een goede afwatering onder de  
rubberen tegels. Het continue onder water staan van de tegels kan de levensduur van de rubberen tegels  
niet echt aantasten, maar echt beter worden ze er ook niet van. Een eventuele verlijming kan hierdoor wel  
worden aangetast. Bij het verlijmen van het product moet de afwatering niet worden afgesloten. Verlijmen dient  
altijd in de richting van de goot of in de richting van het afschot te gebeuren.  
 
Producteigenschappen 
Rubbergranulaat producten kunnen een maattolerantie/werking hebben van maximaal 2% en een diktetolerantie  
van maximaal 5%. Rubbergranulaat producten zijn vervaardigd uit gerecycled rubber, waarin zich Carbon black  
bevindt die als zwarte kleurstof naar buiten kan treden (minimaal).  
 
Gereedschap  
Gebruik het juiste gereedschap zoals een rechte lat of liniaal, handzaag met grove tand, decoupeerzaag (langzaam 
toerental) met grove tand, stanleymes of een soort gelijk mes. Gebruik nooit een slijptol of zaagtafel. 

 
Leggen 
Het leggen van de rubberen tegels is heel eenvoudig maar denk daarbij aan de volgende zaken: 

 

 goed inmeten (niet te strak i.v.m. het uitzetten en krimpen door weersinvloeden) 

 halfsteensverband plaatsen heeft de voorkeur 

 houd de liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft 

 snijkant van het mes eventueel nat maken 

 rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of stanleymes op maat zagen/snijden 

 het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag 
 

Verlijmen 
Wij raden u af om de rubberen tegels te verlijmen. Met het gebruik van een pen/gatverbinding kunt u één groot stabiel 
vlak creëren en is verlijmen vaak niet nodig. Het beste is om de rubberen regels waar mogelijk op te sluiten. Echter 
wanneer dit niet mogelijk is dan kunt u de rubberen tegels ook prima verlijmen met speciale rubberlijm. Denk daarbij om 
de volgende zaken: 

 

 de verwerkingstemperatuur moet minimaal 8º C zijn 

 de rubberen tegels onderling met de naden aan elkaar verlijmen 

 de rubberen tegels met de rillen op de vloer verlijmen 

 de rubberen tegels dienen droog te zijn voor het verlijmen en dienen op een droge en stofvrije ondergrond 
verlijmd te worden 

 verlijming in de richting van de goot of met de afschot mee 

 gebruik alléén officiële rubberlijm welke wij verkopen 
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Onderhoud 
De rubberen tegels vergen nagenoeg geen onderhoud en als u onverhoopt onderhoud moet plegen dan kunt u dat op de 
volgende manieren doen: 

 

 stofzuigen of vegen 

 schrobzuigmachine of boen/poetsmachine 

 hoge drukreiniger (géén vuilfreeskop) 

 handschoonmaak producten (harde borstel en sop) 
 

Let op ! schoonmaakmiddelen zijn toegestaan, mits het geen bijtende middelen zijn. Indien u informatie wenst te 
ontvangen over de schoonmaakmiddelen, neem dan contact op met RubbertegelXL  050-4090773. 
 
Vragen 
Mocht u desondanks nog vragen cq opmerkingen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen met onze 
klantenservice. 
 
Telefoon : 050-4090773 
E-mail : info@rubbertegelxl.nl 
 
 


