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MONTAGEHANDLEIDING
Zelfklevende Tegels
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Inleiding montagehandleiding
Isodeco heeft verschillende soorten zelfklevende tegels in het assortiment. Kom je er niet uit, dan ben je altijd welkom 
in een van onze showrooms! Wij helpen je graag door middel van professioneel advies onder het genot van een 
heerlijk kopje koffie. 

Soorten zelfklevende tegels
Wij hebben in ons assortiment zelfklevende tegels met een marmer, betonlook en industriële afdruk.

100% waterbestendig
Deze prachtige tegels kunnen overal in huis toegepast worden, ze zijn zelfs 100% waterbestendig te krijgen door 
middel van siliconen kit. 

4 lagen
De zelfklevende tegels zijn gemaakt van een mix van SPC en composiet, ze bestaan uit 4 lagen. De bovenste 
bestaat uit een PU-beschermlaag met hoge weerstand, de tweede laag is gemaakt van een decoratief blad van 
PVC, de derde laag is een paneel van minerale vezels en de onderste en laatste laag is de zelkfkleeflaag, gemaakt 
van Techno Fix zelfklevende schuim met lege vlakken voor montagekit.

Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de panelen hoort te monteren.

Benodigdheden: Eventueel:
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1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van 
bijv. ammoniak, in verband met de montagekit die de plaat moet 
hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact los.

2. Haal in gevallen van een doucheruimte het hele 
douchevoorwerp tijdelijk weg.

5. Druk het eerste paneel goed op zijn plek. Je kunt hier 
gebruik maken van een rubberen hamer. Begin altijd 
bovenaan. 

7. Begin de tweede met het overgebleven stuk van de eerste rij. 
Hiermee creëer je een halfsteensverband. Ze kunnen ook onder 
elkaar, dit kun jij zelf bepalen. 

6. Herhaal de stappen aan de bovenste rij. De overgebleven ruimte 
moet je opmeten en aftekenen op het paneel, doe dit door middel 
van een waterpas en potlood. Het snijden kan met een stanleymes 
bovenop het paneel. Herhaal dit 3 keer en snijd daarna 1 keer aan 
de achterkant, zodat je de sticker ook doorsnijdt. Herhaal daarna 
stappen 3 en 4.

4. Trek de beschermlaag van de plaklaag af. Dit kan alleen na het 
kitten. 

3. Bereken hoeveel platen je nodig hebt en begin met het kitten van 
de gaten aan de achterkant van het eerste paneel. 

8. De gaten voor het douchevoorwerp kun je maken met een 
gatenboor. Meet eerst op waar de gaten precies moeten komen. 
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10. Ook voor de laatste rij is het vaak nodig om de panelen op maat 
te snijden. Meet de afstand op en snijd de panelen op maat.

Wij verkopen ook nog hoekprofielen voor wanneer je de zelfklevende tegels tot de helft van een muur wilt aanbrengen. 
De hoekprofielen hebben wij in dezelfde kleuren als de panelen, met dezelfde prints. 


