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Leginstructies  

Voorbereiding 

De PVC-kliktegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw 
persoonlijke voorkeur te geven aan uw interieur. De tegels zijn eenvoudig te snijden 
en te leggen. Wij adviseren om de tegels 24 uur te laten acclimatiseren in de 
omgeving waar u ze gaat leggen. Als er sprake is van extreme temperatuur 
wisselingen of direct zonlicht moeten de tegels in sommige gevallen worden gelijmd 
aan uw ondervloer. Wij raden hierbij een vinyl lijm aan. Bij twijfel kunt u contact 
met ons opnemen. 

Ondervloer 
De PVC-kliktegel kan worden gelegd op alle vloeren die schoon, geëgaliseerd en 
stevig zijn. 

Wat heeft u nodig? 
•  Een stanleymes of decoupeerzaag 
•  Een potlood 
•  Een waterpas 
•  Een rubberen hamer 
•  Een meetlint 
•  Een ruimte/tafel waar u veilig kunt snijden 
 

Verlijmen 

De tegels kunnen verlijmd worden maar dit is niet altijd noodzakelijk. PVC-kliktegels 
die worden blootgesteld aan direct zonlicht dienen gelijmd te worden om te 
voorkomen dat de tegels extreem uitzetten. Wij adviseren een vinyl lijm. Voordat de 
tegels gelijmd worden, moet de ondergrond goed schoon, droog en vrij van vet zijn. 
Het niet volgen van de instructies kan gevolgen hebben voor de garantie. 



 

 

 

 

 
Planning  

Door het plaatsen van de PVC-kliktegels vanuit het midden van de kamer, zorgt u 
ervoor dat het eindresultaat het mooiste wordt. Hiervoor begint u met het meten 
van de lengte en breedte van de kamer. Vervolgens markeert u het midden van de 
kamer. Hier begint u met het leggen van de tegels. Controleer in elke richting het 
aantal tegels dat u nodig heeft om de muren te bereiken. Voor het mooiste 
eindresultaat adviseren wij te eindigen met tegels die minimaal de helft van een 
hele tegel zijn en indien mogelijk ervoor te zorgen dat de rijen halve tegels tegen de 
muur even groot zijn. Om dit te bereiken kunt u altijd het beginpunt veranderen met 
een halve tegel. Om de tegels parallel aan de muren te leggen, tekent u met behulp 
van een meetlint een lijn van elke muur richting het startpunt.  
 

Plaatsen 

Leg de tegels in het midden van de kamer en werk geleidelijk aan richting de muren. 
Gebruik de door u getekende lijnen als hulpmiddel om de tegels recht te leggen. Als 
u verschillende kleuren tegels gebruikt (bijvoorbeeld om een patroon te leggen) 
werkt u nog steeds vanuit het midden van de kamer. De PVC-kliktegels zijn 
ontworpen om strak tegen elkaar aan te liggen. Gebruik een rubberen hamer om de 
kliktegels in positie te krijgen. Tussen de muur en de tegels laat u een ruimte vrij van 
ongeveer 6 mm (1/4inch). Dit geeft de tegels de ruimte om lichtelijk uit te zetten 
mochten er zich temperatuur verschillen voordoen. Meet de ruimte tussen de 
laatste rij tegels en de muur (houd hierbij rekening met de expansieruimte). 
Markeer en snijd vervolgens de tegels op maat. 

LET OP: Het snijwerk moet gebeuren met een scherp, stevig en vooral veilig mes. 
Het beste kunt u een mes gebruiken met een antislip handvat. Het is makkelijker om 
eerst een paar oppervlakkige sneden te maken dan één diepe snede. Snijd de tegel 
altijd vanaf de bovenkant en gebruik altijd een snijplank om schade te voorkomen! 



 

 

 

 
 

Afwerking 

De expansieruimte die u heeft vrij gelaten, kunt u opvullen met acryl of siliconen kit. 
Mocht dit per ongeluk op de tegels terecht komen, kunt u dit gewoon verwijderen 
met een vochtige doek. Wij raden wel aan dit zo snel mogelijk van de tegels te 
verwijderen. 

 



 

 

 

 

Reiniging en onderhoud  

Door het ondoordringbare oppervlak van de PVC-kliktegels zijn deze makkelijk in 
onderhoud. De kliktegelvoer kan eenvoudig met een goed uitgewrongen dweil en 
standaard schoonmaakmiddel gereinigd worden.  
 

De eerste reiniging 

Voor een optimaal onderhoud van uw vloer raden wij u aan om een eenvoudig 
reinigings- en onderhoudsprogramma op te stellen. Denk hierbij aan de volgende 
zaken: 

1. Bescherming 
Leg bij de ingang een ruime entreemat neer. Deze zal het eerste vuil vasthouden en 
vocht- of moddervlekken op de vloer voorkomen. Reinig of vervang deze mat 
regelmatig. 

2. De eerste schoonmaak 
Veeg of stofzuig na het leggen van de PVC-kliktegels uw nieuwe vloer grondig om 
restanten en eventueel vuil na het ontstaan tijdens het plaatsen te verwijderen.  

Reinig vervolgens de kliktegelvloer met een vinyl vloerreiniger (te koop in de meeste 
bouwmarkten). Laat het reinigingsmiddel zo’n 10 - 15 minuten intrekken waarna u de 
vloer schrobt. Het beste resultaat krijgt u als u dat doet met een schoonmaakmachine. 
Echter, een handmatige schrobber volstaat ook. Spoel daarna de vloer schoon met 
warm water totdat alle sporen van vuil en vloerreiniger zijn verwijderd. 
 
3. De oppervlakte beschermen met een coating 
Het is niet noodzakelijk om onze PVC-kliktegels te sealen of met een coating te 
voorzien. Mocht u daar wel voor kiezen dan dient u de coating toe te passen na de 
eerste reiniging. Breng hiervoor met een dweil/mop twee of drie lagen gelijkmatig aan 
op de droge kliktegelvloer. Wacht voor het opbrengen van de volgende laag tot de 
vloer droog genoeg is om erop te lopen. Alle lagen moeten op dezelfde dag worden 
aangebracht. 
 



 

 

 

 
 

Regulier onderhoud    

Licht vervuilde kliktegelvloeren:  
Licht tot middelzwaar vervuilde kliktegelvloeren kunt u het beste reinigen en 
onderhouden door nat te boenen met behulp van een schoonmaakmachine. De 
schoonmaakmachine zal voor een langdurige glans zorgen en de antislip van de vloer 
verbeteren. Doorloop hiervoor de volgende stappen: 
 
1. Veeg de vloer. 
2. Voeg een reinigingsmiddel aan de machine toe in de aanbevolen verdunning. 
3. Boen met de geautomatiseerde schoonmaakmachine. Spray een fijne nevel van het  
    reinigingsmiddel ongeveer 1 meter voor de machine, en boen de vloer om tot het  
    gewenste resultaat te komen. 
 
Sterk vervuilde kliktegelvloeren: 
Indien uw vloer sterk vervuild is of intensief gebruikt wordt, kunt u na het vegen van de 
vloer het beste de vloer eerst dweilen om zo het vuil te verwijderen. Vervolgens kunt u 
eventueel ontstane strepen verwijderen met uw schoonmaakmachine. Dit zorgt voor 
een beter resultaat. Doorloop in dat geval dus de volgende stappen: 

1. Veeg de vloer. 
2. Voeg een neutraal schoonmaakmiddel in de aanbevolen verdunning toe aan een  
     emmer warm water.  
3. Dweil de vloer met de oplossing en verwijder het vuil. Laat de vloer drogen. 
4. Boen droog om strepen te verwijderen en zo tot een gewenst resultaat te komen. 

Aanvullende opmerking 
•  Wij  adviseren om niet te veel water te gebruiken. 
•  Gebruik ook geen agressieve schoonmaakmiddelen. De PVC-kliktegels zijn wel  
    resistent tegen de meeste chemicaliën maar het is verstandig om overmatig  
    gebruik te voorkomen. 
 



 

 

 

 
 

Extra onderhoud  bij een gecoate kliktegelvloer 

Afhankelijk van de mate van gebruik en de gebruiksomstandigheden, moet de coating 
op de kliktegelvloer op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd op tekenen van 
slijtage. Indien nodig moet de vloer opnieuw gecoat worden. Verwijder hiervoor eerst 
grondig vuil- en andere resten van de vloer, breng vervolgens de coating op de droge 
vloer aan.  Reparaties en vervanging kunnen uiteraard ook op een deel van de vloer 
plaats vinden.  

 
Vragen of advies 

Wij streven altijd naar de best mogelijke service voor onze klanten en willen daarom 
ook benadrukken dat u ons altijd kunt vragen om advies. Mocht u vragen hebben: 
wij zijn dagelijks van 9 tot 17 uur bereikbaar op +31 (0)79 - 3165577 of per  mail naar 
service@rubbermagazijn.nl. 
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