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BELANGRIJKE INFORMATIE

Tint variaties

De karakteristieke subtiele kleurvariaties van de tegels, borders en plaque geven een 

prachtige diepte-impressie van getegelde oppervlakten. Vraag uw dealer om een 

voorbeeldtegel als u twijfelt over de kleur. Om dit effect te bewerkstelligen, adviseren 

wij u, voordat u gaat tegelen, de tegels uit te leggen voor het gewenste effect. Er kan 

ook een subtiel kleurverschil zijn tussen de decortegels en de gewone tegels. Dit komt 

omdat het handgemaakte tegels zijn. Dit is ook een reden de tegels uit te leggen 

voordat u gaat tegelen.

Mix Colours

‘Mix colours’ tegels hebben een uniek kleur effect. De subtiele kleur variaties creëren 

interessante en aantrekkelijke shaduw verdelingen. Dit effect is vooral weergegeven in 

de Gloss serie.

Scheuren in tegels, reliëf tegels

De dikke glazuurlaag op de tegels kan het mogelijk maken dat sommige tegels op den

duur gaan scheuren. Garanties dat dit niet gebeurt kunnen niet worden gegeven.Vooral de

tubelined tegels zyn gevoelig voor dit process en extra voorzorg is min of meer vereist.

Wanneer ze worden gebruikt in natte ruimtes moeten ze met een impregnator worden

behandeld om binnendringend vocht, en daardoor kleurverandering, tegen te gaan.

Tegels met fonkelend effect

Om lang plezier te hebben van deze tegels (zie pag. 28-30), is het aanbevolen extra 

voorzichtig te zijn bij het voegen. Het voegsel zou de speciale glans kunnen 

beschadigen. Schoonmaken met schuurmiddelen, sterke zuren of alkaline chemicalien 

moet worden vermeden.

Laurel-(donker groen) en graphite geglazuurde tegels – Voorzichtig! 

Laurel tegels (zie pag. 40) en graphite geglazuurde tegels (zie pag. 42) hebben een 

koper basis glazuur en zijn extra gevoelig voor verkleuring bij gebruik van erg zachte 

zuren zoals bijvoorbeeld citroen zeepachtigen middelen. Om dit effect tegen te gaan,

mag u deze tegels alleen met schoon water afdoen en onmiddellijk drogen met een 

schone doek. Deze tegels zijn alleen bedoeld in droge ruimtes.

Schoonmaken

Maak de tegels alleen schoon met schoon water of een neutral schoonmaakmiddel.

Daarna afdrogen en oppoetsen met een droge stofdoek. Let op, sommige op zuur 

gebaseerde schoonmaakmiddelen kunnen kleurverandering opleveren.

Afmetingen

Sommige afmetingen van alle Original Style tegels zoals in deze brochure 

gepresenteerd kunnen afwijken waardoor hun eigen karakteristieken gewaarborgs 

blijven. Onderstaand kunt u lezen hoeveel tegels u nodig heft.

Technische specificaties

Alle Original Style zijn, daar waar van toepassing, geproduceerd volgens de 

BS EN14411 norm.

Installatie

Gedetailleerde installatie methoden voor intern gebruik zijn gespecificeerd in BS5385 

Deel 1 en ANSIA108.

Gedetailleerd advies voor particulier gebruik van lijmen onder verschillende 

omstandigheden, kunt u lezen in de handleiding “Original Style Keramische Tegel 

Gids” (alleen in het  Engels beschikbaar)

Het gebruik van tegels op liggende oppervlaktes

Snowdrop, Clematis en Camellia tegels zijn voorzien van een hardere glazuur dan 

andere kleuren. Hierdoor zijn ze te gebruiken voor liggende oppervlaktes. Houdt er wel 

rekening mee, dat als u scherpe voorwerpen gebruikt op deze tegels, de glazuurlaag  

beschadigd kan worden. We adviseren u dan ook een snijplank te gebruiken. Het is erg 

belangrijk een waterbestendige lijm en voeg te gebruiken.

Original Style wandtegels worden niet aanbevolen voor buitengebruik.

Voegen

Gebruik voor het voegen altijd een waterdichte voeg. Als u dit niet doet, kan vocht via 

de achterkant van de tegel worden opgenomen en kleurverschil ontstaan. Wij 

adviseren een voegbreedte aan te houden van 3 mm om eventuele maatafwijkingen 

van de tegels op te vangen.

Hoeveel tegels heeft u nodig?

Houdt u rekening met 5 procent snijverlies.

Foto’s in de brochure

Kleuren in de brochure kunnen afwijken van de echte tegels. Het gebruik van kunstlicht,

papiersoort en inkt, kunnen hier een reden van zijn.

Aansprakelijkheid 

Original Style is niet aansprakelijk voor verkeerde installatie van de tegels. De wettelijke 

aansprakelijkheid van Original Style beperkt zich slechts tot het leveren van nieuwe 

tegels of het retourneren van de kosten van de tegels en niet over enige andere kosten.

De eventuele vergoeding van tegels vindt plaats aan de hand van controle van de tegels 

voorafgaand aan de plaatsing.Wanneer de tegels geplaatst zijn, is Orginal Style hier niet 

meer voor verantwoordelijk. We wijzen u erop dat tot de zetting het aanvaarden van de 

hoeveelheid, kleur, structuur, afmetingen en schakering van de tegels behoort. Original 

Style attendeert u erop dat de tegels uitsluitend conform bovenvermelde restricties  

gebruikt moeten worden.

Original Style attendeert u er tevens op dat  zij niet verantwoordelijkheid zijn voor het 

resultaat van het tegelzetten.Wij geven geen garanties op verkeerd uitgevoerd 

onderhoud met bijvoorbeeld een zuurhoudend schoonmaakproduct  waardoor slijtage 

en/of kleurverschil kan optreden.

Dimensions nominales du carreau par mètre carré

100 x 100mm 100 

Dimensions nominales de la bordure par mètre linéaire 

200mm 5

100mm 10


