
Marmo SPC wandtegels
Montage Instructie



INSTALLATIE INSTRUCTIE:

Marmo-SPC wandtegelsdienen te worden verlijmd.

• Marmo wandtegels zijn voorzien van een mes en groef sluiting. Deze 

sluiting zorgt voor een sluitende verbinding tussen de wandpanelen.

BELANGRIJK:

Indien Marmo wandtegels worden toegepast bij in natte ruimtes zoals 

douche, badkamer, toilet enz. dient er een sanitaire transparante kit 

aangebracht te worden in de mes en groef verbinding! Daarnaast 

dienen de panelen met de mes naar boven te worden gemonteerd.

• Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke wandpaneel worden 

gecontroleerd (op krassen, breuk, vervorming en/of verkleuring).

• Eventuele merkbare gebreken aan het product dienen voorafgaand 

aan de installatie te worden gemeld. Klachten worden niet meer in 

behandeling genomen nadat de goederen zijn geïnstalleerd.

• Voorafgaand aan de installatie moeten de panelen tenminste 48 uur 

worden opgeslagen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om 

zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur. Indien er korter 

geacclimatiseerd wordt, kan de sluiting en daarmee waterdichtheid 

niet 100% worden gegarandeerd.

• Dit product is geschikt voor woningen, kantoor aan huis en licht 

commercieel gebruik.

• Marmo is niet geschikt voor ruimtes met verhoogde temperaturen 

(boven 60° C), zoals sauna.

• Het product is alleen geschikt voor binnentoepassingen.

• bij niet-naleving van de instructies vervalt de garantie van het product.

• Voor een perfecte wand dient de wand volledig uitgevlakt te worden.

• Voor vaste verlijming adviseren wij het gebruik van wand/vloerlijmen 

geschikt voor PVC/SPC wand  of vloeren die geen oplosmiddelen en 

isocyanaten bevatten. Groot voordeel van wand/vloerlijmen is dat bij 

een niet egale wand eventuele galm tussen wandpaneel en 

achterwand sterk wordt verminderd.

 • De lijm dient te worden aangebracht volgens de instructie van de 

wand/vloerlijm, in een goed geventileerde ruimte.

• Gebruik van een vloerenleg set bestaande uit wiggen en stanleymes, 

in combinatie met een rolmaat of duimstok en een winkelhaak wordt 

sterk aanbevolen.

• De wandpanelen kunnen op maat gemaakt worden, met een scherp 

gehard stalen stanleymes voor afkorten. Voor uitsparingen rond 

deurkozijnen kan electrisch gereedschap zoals decoupeerzaag of 

(inval-) cirkelzaag gebruikt worden.

Algemene informatie:

Informatie voor het leggen van wandtegels:

• Reinig de wandtegels met een zeer mild reinigingsmiddel.

• Laat vloeibare vlekken niet drogen.

• Op de panelen achtergebleven schoonmaakmiddelen kunnen 

verkleuring veroorzaken!

• Gebruik geen water met een temperatuur van +40° sterke wasmidde-

len, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en basen en 

schuurmiddelen.

Reiniging

Keramische tegels:

• Oppervlak dient vlak te zijn en eventuele one�enheden van voegen 

mogen niet groter zijn dan 1 mm.

• Als afwijkingen dieper zijn, dient er plaatselijk geëgaliseerd te worden 

met mortel, waardoor uitstekende delen niet meer zichtbaar zijn aan 

het oppervlak.

Montage op hout:

• In doucheruimtes kan in sommige situaties condensatie voorkomen 

achter SPC wandtegels, dit is mogelijk doordat SPC een hoge 

dampdichtheid heeft. 

Opbouw met wandverwarming:

• Op wanden die zijn voorzien van warm water wand vloerverwarming 

is het leggen van Marmo uitstekend geschikt.

• Contacttemperatuur aan het oppervlak mag niet hoger zijn dan 35 

graden Celsius. indien contacttemperatuur hoger is dan 27 graden 

Celsius, wordt verlijming aangeraden. De wand/vloerlijm dient 

hiervoor geschikt te zijn.

Niet toegestane oppervlakken:

• Beoogd gebruik van Marmo wandtegels is afwerking van wanden. 

Marmo wandtegels mogen geenszins gezien worden als constructie-

deel of gebruikt worden voor constructieve doeleinden.

• Marmo wandtegels zijn niet geschikt als achterwand ter plaatse van 

kookplaten of direct achter hittebronnen zoals radiatoren, open 

haarden enzovoorts.

Montage voorwaarden:

• Leg de vloer alleen in ruimtes met een temperatuur tussen 15-26°C. Als 

de luchttemperatuur in een bepaalde ruimte hoger is dan 30°C, dan 

kan het in sommige situaties noodzakelijk zijn om de wand 

hittebestendig te lijmen.

• Puntverlijming van tegels op het oppervlak wordt sterk afgeraden om 

resonantie te voorkomen.

Ondergronden:



MONTAGE INSTRUCTIE 1:

Benodigd gereedschap:

Verwekerking van Marmo wandtegels:

>2 mm

1m

>1 mm

20cm

Cement < 2,5% CM
CaSo4 < 0,5% CM

min. 15cm

Voorbereiding vooraf:

Monteer de Marmo wandtegels panelen op een vlakke, schone, droge en stevige ondergrond, vrij van 

vreemde sto�en en resten van afwerking van andere producten.

Vlakheid van de constructieve ondergrond:

Het oppervlak moet glad zijn en vrij van eventuele los materiaal en de toegestane vlakheid is max. 2 mm per 

1 meter. en 1mm per 20 cm.

Toegestane vochtigheid:

Het gemeten vochtgehalte van het betonoppervlak mag niet hoger zijn dan 2,5%.

Oppervlaktevochtigheid: cement <2,5% CM, SaSo4 <0,5% CM.

Opslag bij kamertemperatuur:

• Marmo wandtegels dienen minimaal 48 uur voor montage op de vlakke grond te worden bewaard in de

  ruimte(s) waar ze worden geplaatst. De temperatuur dient tussen 18 en 30°C te zijn. 

• Als de temperatuur tijdens en/of na montage structureel lager is dan 18°C, of juist structureel hoger dan

  30°Celsius, dan is het noodzakelijk om de hele wand met lijm vast te verlijmen.

Voegbreedte wandtegel en objecten:

• Marmo wandtegels dienen 1 mm vrij van andere wanden gemonteerd te worden. De vrije ruimte kan 

nadien met (schimmelwerende) siliconen kit worden afgewerkt voor een strak geheel.

• Bewaar een afstand tussen raam of deurkozijn en de wandtegel  van 1-2 mm. Dit geldt ook voor overige 

muurdoorbrekingen en objecten zoals dagkant afwerking van kozijn, wandnis, inbouwbad, aanrechtblad en 

bijvoorbeeld inbouwmeubelen.

Patroon van de vloer panelen/tegels (apart voor elke kamer):

• Meet de ruimte op de centimeter nauwkeurig in. Bepaal voor de breedte richting een startbreedte, waarbij 

begonnen wordt met een beedte die groter is dan de helft van de tegelmaat, waardoor geeindigd wordt met 

een tegelbreedte van minimaal 30 cm.

• Voor de hoogte kan met een volle tegelhoogte worden begonnen worden.

• De afstand tussen de naden dienen minimaal 15 cm te zijn. Als de afstand kleiner is dan 15 cm dient het 

patroon opnieuw te worden gestart en het reststuk te worden verwijderd.

48h

18-300C

1-2 mm



MONTAGE INSTRUCTIE 2:

Afkorten met snijmes:

Om de Marmo wandtegel af te korten, maakt u een snede met een mes (van bovenaf ), buig het reststuk 

afbreekt.  Verwijder eventueel aanwezige bramen met een haakmes of schuurpapier.

Gebruik bij voorkeur gehard stalen snij breekmesjes, deze blijven langer scherp en gaan daardoor langer mee.

Afkorten lange zijde:

Inkorten van de Marmo wandtegel over de lange zijde kan ook middels bovengenoemde manier 
ingekort worden echter hier is meer kracht voor nodig. Gebruik van een decoupeerzaag, inval- 
cirkelzaag (eventueel met geïntegreerde geleider) vergemakkelijkt deze handeling.

Let wel op dat er genoeg ruimte vrij is tussen werkvlak en vloerdeel om schade te voorkomen.

leggen van vloerdelen in de click-lock sluiting:

Voordat u de panelen in de mes en groef sluiting aansluit, moet u ervoor zorgen dat er geen

bramen of ander vuil in de sluiting aanwezig is.

BELANGRIJK:  In natte ruimtes is het noodzakelijk om een dun ril sanitair kit aan te brengen.Om sluiting te 

maken, moet men voorzichtig

de mes in de groef schuiven van de korte zijde. Schuif het paneel tot het mes van de lange zijde de groef 

bereikt. Maak gebruik van een reststukje als klosje en tik lichtjes op het reststukje tot de sluiting bevestigd 

Schoonmaak en onderhoud:

Voor het reinigen van de marmo wandtegels moeten producten voor LVT/PVC/SPC worden gebruikt.


