SUGGESTIES VOOR LEGGEN, IMPREGNEREN EN ONDERHOUD VAN ESTRIKKEN
HOEVE61 GEEFT GRAAG SUGGESTIES EN DENKT MEE!
Naast de wijze van leggen (steens, halfsteens of wildverband) en de kleur van de voeg (licht, donkergrijs of
zelfs bruin) is ook de manier van behandelen van de vloer van grote invloed op de uitstraling van je vloer.
Met de jarenlange ervaring denkt Hoeve61 dan ook graag met je mee om ervoor te zorgen dat je de vloer
krijgt die je in gedachte hebt. Neem contact op met Hoeve61, ze adviseert je graag!
RUIME KLEURKEUZE EN AFWERKMETHODES
Aangezien de klei tegels handgemaakt zijn en gebakken in een houtoven, zijn alle tegels verschillend van
elkaar. Iedere estrik heeft zijn eigen kleurnuance en hiermee een eigen uitstraling.
Alle tegels van Hoeve61 zijn 2 cm dik en daarmee makkelijk te verwerken en ook nog eens qua kleur
onderling te combineren.
Of je nu zwart en grijs gesmoorde tegels wilt combineren of juist een blokvloer van rood en zwart wil
maken, alles is mogelijk bij Hoeve61.
Creëer je eigen vloer met een unieke uitstraling. Hoeve61 denkt graag mee!
Een toegestuurde voorbeeldtegel is onbehandeld.
Wanneer je de tegel thuis insmeert met bijvoorbeeld een groene zeep of witte boenwas, ontstaat de kleur
die de tegel krijgt na behandeling (wanneer je de tegel met water nat maakt, creëer je hetzelfde effect,
maar dan tijdelijk). Dit kleureffect blijft behouden wanneer je de tegels behandelt met bv Jotun Oxan,
gekookte lijnolie of materialen van Stonetech, HMK, Sealguard impregnator of HG*.
VERWERKEN VAN DE TEGELS
Hoeve61 kent de volgende verwerkingsmethodes:
1.

Verlijmen: de tegels zijn handgemaakt en de afmeting van de tegels heeft een tolerantie van 0,5
cm. Ook hebben de tegels mogelijk een zeer gering dikteverschil. Wanneer er een cement
lijmlaag van minimaal 6 mm wordt opgezet (grove lijmkam 0,6), wordt het eventuele
hoogteverschil tussen de tegels eenvoudig opgevangen. Bij de betere bouwmarkt kunnen ze u
goed informeren welke lijm geschikt is voor de tegels. Hou goed de verhoudingen op de
verpakking aan. Hoeve61 adviseert een cementlijm te gebruiken en geen flexibel blijvende pasta.

2.

In cement: voor het beste resultaat, moet de cementlaag minimaal 4 cm dik zijn. Daarbij is het ook
belangrijk dat het cement voldoende vochtig cq papperig is en de tegels ook vochtig zijn. Dit zorgt
ervoor dat de tegels goed hechten.

Alle tegels van Hoeve61 zijn te combineren met vloerverwarming. Zorg in beide verwerkingsmethodes
ervoor dat de vloerverwarming voldoende onder het oppervlak van de cementdekvloer ligt. Wanneer de
vloerverwarming teveel aan de oppervlakte komt (minder dan 2 cm) wordt de tegellaag te snel te warm en
de tegels zullen loslaten van de onderlaag (ook nog mogelijk na langere tijd).
Het impregneren en behandelen van de tegels werkt het eenvoudigst wanneer de tegels reeds zijn gelegd
maar wel vóór het voegen! Dit laatste voorkomt dat zich een hardnekkige cementsluier hecht aan de
tegels.
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Het aanbrengen van de impregneerlaag gaat als volgt:
1.

Zorg dat de vloer goed schoon is en verwijderd van alle vuil en eventuele cementresten.

2.

Zorg dat de tegels voldoende droog zijn. Doe hier de plastic zak test: knip een plastic zak open en
plak deze rondom vast op de tegelvloer. Wanneer de volgende dag de plastic zak aan de
tegelzijde droog is, is de vloer droog genoeg om te worden geïmpregneerd. Wanneer er condens
aan de plastic zak zit, moet de vloer meer drogen.

3.

Breng de 1 impregneerlaag aan met een roller op een steenwarme vloer (vloerverwarming uit).

4.

Laat deze laag goed drogen gedurende tenminste 24 uur. (ruimte goed ventileren)

5.

Breng vervolgens op de droge vloer de 2 impregneerlaag op dezelfde manier aan.

6.

Laat deze laag goed drogen gedurende minimaal 24 uur. (ruimte weer goed ventileren)

7.

Doe de test: laat een klein beetje water vallen op de tegels. Wanneer het water op de tegel blijft

e

e

liggen, is de impregneerlaag voldoende. Trekt het water nog in de tegel, dient een nieuwe laag
impregneer aangebracht te worden.
8.

Hoeve61 adviseert na of voor de 2 impregneerlaag te voegen.

9.

Ben je na het impregneren (bv met bv HMK of een HG product) tevreden over de kleur, dan is de

e

vloer na goed drogen, klaar voor gebruik.
10. Als je een meer diepere, intensere kleur wilt met een lichte glans, dan behandel je de tegels met
HMK S42 of impregneren en daarna behandelen met bv HG product 14 of met gekookte lijnolie.
11. Wanneer je een hoogglans vloer wenst, gebruik je bv Jotun Oxaanolie om dit effect te krijgen.
DAGELIJKS ONDERHOUD
Buiten stofzuigen en vegen, reinig je de tegelvloer eenvoudig met water en eventueel wat groene zeep of
allesreiniger. Het gebruik van speciale reinigingsmiddelen bv HMK edelzeep of HG product 17 en
Stonetech Cotto Protector W raadt Hoeve61 je ook aan.
Naar wens herhaal je de behandeling van je vloer na een korte of langere tijd wanneer je de kleur van de
tegels dieper of intenser wenst (of na zeer intensief gebruik van de vloer). Belangrijk is dan dat de
tegelvloer goed schoon en vetvrij wordt gemaakt. Volg wel de adviezen op de verpakking op.
Verschillende behandelmaterialen kunnen niet altijd na of in combinatie met elkaar gebruikt worden.
BUITENGEBRUIK VAN ESTRIKKEN
Onze estrikken zijn ook buiten te gebruiken mits zowel tegels als voegen waterwerend worden gemaakt.
Wanneer in de winter water tussen de tegels kan blijven staan, kunnen tegels en voegen kapotvriezen bij
matige/strenge vorst. (Ondanks het feit dat eerdere klanten de tegels al buiten hebben gebruikt, heeft
Hoeve61 het niet eerder ervaren dat tegels kapotgevroren zijn.) Hoeve61 raadt af om tegels los op het
zand te leggen.
NOG MEER TIPS
Door de jaren heen heeft Hoeve61 vele tips en ervaringen van klanten vernomen. Graag deelt Hoeve61 die
met alle komende klanten: hoe krijgt je nieuwe vloer een ‘oude look’ en hoe impregneer ik eenvoudig?
Kom dan langs voor een bezichtiging en Hoeve61 deelt alle informatie met je!
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