
Soform wandtegels
Montage Instructie



INSTALLATIE INSTRUCTIE:

Soform-Wandtegels worden gemonteerd met lijm of dubbel zijdig tape  

• Wandtegels kunnen verticaal of horizontaal geplaatst worden.

• Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke tegel worden gecontro- 

leerd (op krassen, scheuren, vervorming en/of verkleuringen).

• 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 worden opgesla-

gen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om zich aan te 

passen aan de omgevingstemperatuur.

• Het product kan NIET geïnstalleerd worden in vochtige ruimtes 

(keuken, toilet of badkamer).

• Het mag niet worden geïnstalleerd in ruimtes met verhoogde 

temperaturen (boven 60° C), zoals een sauna, op een schoorsteen, 

naast een fornuis of boven/direct nabij verwarming.

• Het product is alleen geschikt voor binnentoepassingen.

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

• Het oppervlak moet glad zijn, niet brokkelig, zodat een goede 

hechting is gewaarborgd.

• Wij adviseren het gebruik van 1-component hybride polymeerlijmen 

die geen oplosmiddelen en isocyanaten bevatten. Of speciale 

dubbelzijdig tape, geschikt voor de ondergrond en hout.

• De lijm moet worden aangebracht volgens de instructies, in een goed 

geventileerde ruimte.

• Voor montage met polymeerlijm, volstaat het aanbrengen van een dot 

lijm op de hoeken. Breng de lijm aan in een S-vormige beweging voor 

een maximale hechting.

• De wandtegels kunnen NIET op maat gemaakt worden, let hierop bij 

het ontwerp en het patroon.

Algemene informatie: Installatie van de panelen:

• Elastiekbanden kunnen voor montage om het betre�ende paneel 

worden geklemt. Zorg ervoor dat er geen polymeerlijm of tape in 

aanraking komt met het elastiek.

• De Soform haakjes kunnen aan de achterzijde van het betre�ende 

wandtegel worden bevestigd met schroeven (max schroe�engte 

13mm).

• Indien gekozen wordt voor haakjes, dient het hele patroon middels 

polymeerlijm gemonteerd te worden. Let op dat er geen belasting 

wordt aangebracht voordat de droogtijd van de polymeerkit is 

verstreken. Zie hiervoor de gebruikshandleiding van de polymeerkit.

• 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 

wasmiddelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en 

basen en schuurmiddelen.

• De wandtegels zijn gevoelig voor plooirichting. Hierdoor kan in 

strijklicht tintverschil ontstaan. Let hierop bij montage van de 

wandtegels. 

Montage van accessoires: Reiniging



* Het product kan in afmeting verschillen met een +/- 1 cm tolerantie.

PANELEN EN TOEBEHOREN:
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GEREEDSCHAP:

VOORBEELDEN VAN INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN:



1. Schoonmaken 
     van de ondergrond.

3. Aftekenen van hulplijnen.2. Klaarleggen 
     van het patroon.

4. Aanbrengen van 
     polymeerlijm.

5. Aanbrengen van 1e tegel,
    let op hulplijnen.

6. Aanbrengen van
     tegels conform patroon.

6. Correctie van tegels
     is tijdsgebonden!

MONTAGE MET MONTAGELIJM:

1. Schoonmaken 
     van de ondergrond.

3. Aftekenen van hulplijnen.2. Klaarleggen 
     van het patroon.

4. Aanbrengen van 
     dubbelzijdig tape.

5. Aanbrengen van 1e tegel,
    let op hulplijnen.

6. Aanbrengen van
     tegels conform patroon.

7. Correctie van tegels
     is tijdsgebonden!

MONTAGE MET DUBBELZIJDIG TAPE:



8a. Klem het elastiek om 
       de betre�ende tegel.

1-2 cm

8b. Houd een ruimte van 
        tenminste 1 tot 2 cm vrij 
         van kit tpv het elastiek.

8c. Breng de tegel aan, voorkom 
       wrijven, zodat kit niet in 
       aanraking komt met elastiek.

MONTAGE VAN ACCESSOIRES:

8a. LET OP: maximale 
schroe�engte is 13mm.
minimaal 2 schroeven/haak.

8b. Schroef de schroeven
        aan de achterzijde van
        het betre�ende tegel in.

8c. De haakjes kunnen zowel
       opstaand als hangend gemon-
       teerd worden op de tegels.


