
De normen voor oppervlaktekwaliteit stellen dat ‘minimaal 95% van de tegels vrij moet 
zijn van zichtbare gebreken die ongunstig kunnen zijn voor het uiterlijk van een groot 
deel van het tegelwerk’. EN ISO 10545-2 past de volgende testmethoden toe:

• Ten minste 1m2 en minimaal 30 tegels worden onderzocht
• Tegels worden verlicht en bekeken vanaf een afstand van 1 meter
• Tegels worden verlicht op een niveau van 300 lux in het midden van het display 
 en in de hoeken.
• Het voorbereiden van het testgebied en het bekijken van de tegels voor de test 
 mag niet door dezelfde persoon worden uitgevoerd

EN14411 staat enkele oppervlakkige kleine beschadigingen of plekjes op de tegels toe. Dit is 
de norm binnen de keramische sector, aangezien wordt geaccepteerd dat een percentage van 
het product tijdens het plaatsen van de tegels wordt gesneden en dus kan worden gesorteerd. 
Dergelijke kleine oneffenheden hebben geen nadelige gevolgen voor de technische prestaties 
van de tegel, noch voor de algemene schoonheid en kwaliteit wanneer de tegels correct zijn 
geplaatst en gevoegd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 

Aangezien de tegels van natuurlijke klei zijn vervaardigd, kunnen er bij tegels van 
dezelfde kleur kleine kleurverschillen optreden. Het is dus van belang erop toe te zien 
dat dergelijke kleurverschillen gelijkmatig en naar tevredenheid zijn verdeeld over het 
tegelwerk voordat de tegels defi nitief worden geplaatst. 

De kleuren in het assortiment worden geproduceerd door verf aan natuurlijke klei toe te 
voegen. Met de hand versierde tegels worden gezeefdrukt met inktkleuren die, hoewel 
ze passen bij de tegelkleuren, niet exact overeenkomen.

Lichtrefl ectiewaarde (LRV) - De 
Lichtrefl ectiewaarde (Light Refl ectance Value: 
LRV) van alle Victorian Floor Tiles wordt 
intern gemeten. In bouwvoorschriften wordt 
aangeraden tegels met een verschil van 30 
of meer in lichtrefl ectiewaarde te kiezen voor 
aangrenzende oppervlakken.

Tegelkleur lichtrefl ectie-waarde

White 58
Dover White 60
Chester Mews 41
Buff 35

Red 12
Beschikbaar als traptrede. Geschikt om te gebruiken naast White en 
Dover White, ter naleving van BS830-vereisten

Old London 34
Holkham Dune 27
Brown 10
Revival Grey 18
Grey 30
Regency Bath 23
Green 18
Blue 21
Pugin Blue 14

Black 9
Beschikbaar als traptrede. Geschikt om te gebruiken naast White, 
Dover White en Chester Mews, ter naleving van BS830-vereisten

Carnation Pink 37
Spring Green 39
Hawthorn Yellow 47

De Britse norm BS 8300 stelt het ontwerp van gebouwen en de werkwijzen vast, om 
in de behoeften te voorzien van personen met een handicap, waaronder onderdelen 
van LRV voor slechtzienden. Raadpleeg voor meer informatie: Praktijkcode van BSI ‘BS 
8300:2009+A1:2010 Design of buildings and their approaches to meet the needs of 
disabled people’ (Ontwerp van gebouwen en de werkwijzen om in de behoeften te 
voorzien van personen met een handicap). Building Regulations Approved Document 
M Access to and Use of Buildings (Document M, goedgekeurd door bouwvoorschriften: 
Toegang tot en gebruik van gebouwen) en BS8300:2001 Amendement 1. Praktijkcode 
van de Britse Equality Act 2010 (Wet inzake gelijke behandeling).

Fotografi e - Als gevolg van variaties in studiobelichting en printinkt kunnen de in deze 
brochure  afgebeelde kleuren enigszins afwijken van die van de daadwerkelijke tegels. 
We raden  altijd aan dat u uw Original Style-leverancier vraagt om enkele monsters.  

Aansprakelijkheidsbeperking - Original Style is niet aansprakelijk voor de verkeerde 
installatie van zijn producten. In  geval van claims met betrekking tot de tegels zelf is de 
aansprakelijkheid van Original  Style, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot 
het vervangen van het product  of het vergoeden van de kosten van het product, en is 
gevolgschade niet inbegrepen.  Claims moeten binnen zeven werkdagen na ontvangst 
van de tegels worden ingediend.  De tegels moeten worden geïnspecteerd voordat deze 
worden gezet. Claims worden  niet behandeld nadat de tegels zijn gezet. We wijzen u 
erop dat tot de zetting het  aanvaarden van de hoeveelheid, kleur, structuur, afmetingen en 
schakering van de tegels  behoort. Original Style garandeert dat zijn tegels overeenkomen 
met hun omschrijving  en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Original Style maakt 
geen andere  uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de geschiktheid 
van de producten  voor bepaalde installaties. We maken geen garanties, uitdrukkelijk of 
impliciet, ten  aanzien van slijtagebestendigheid of onderhoudsmaatregelen.  

Het is van groot belang dat de instructies van de producent voor voeg- en lijmmiddelen  
worden opgevolgd ten aanzien van hun geschiktheid in combinatie met onze producten.  
Raadpleeg de leverancier van de voeg- en lijmmiddelen van wie u de producten hebt  
gekocht in geval van twijfel. Original Style maakt geen beweringen over de geschiktheid  
voor gebruik van de lijmen en voegmiddelen van derde partijen.  

We wijzen u erop dat het gebruik van bepaalde bijtende reinigingsmiddelen kan leiden 
tot een reactie van de tegels, waarvan het uiterlijk kan veranderen.

Specifi caties - De gegeven afmetingen zijn nominaal. De specifi caties zijn vastgesteld 
aan de hand van de werkmaten bepaald in de productie specifi caties beschreven in 
EN14411 Annex H. Original Style werkt met werkmaten met bovenstaande kalibers voor 
alle Victorian Floor Tile producten.

Installatie - Raadpleeg, voordat u tegels uit deze brochure gebruikt, de installatiegids 
Original Style  Victorian Floor Tiles, www.originalstyle.com/nl/guides/victorian-fl oor-
tiles-fi xing-guide.  We adviseren ten zeerste dat onze tegels worden gezet door een 
ervaren, professionele  tegelzetter. De juiste zetting van alle keramieken tegels is 
afhankelijk van hun zetting  op een deugdelijke, vlakke ondergrond en het gebruik van 
de juiste lijmen voor die  ondergrond. We raden het direct zetten op nat cement af. U 
kunt gedetailleerde  richtlijnen nalezen in BS5385: Part 3: 2014. 

Advies ten aanzien van voegen - Wij raden aan dat de Victorian Floor Tiles met 
een voeglijn van 2/3mm gezet worden met een grijs cementvoegmiddel. Gekleurde 
voegmiddelen, inclusief zwart, kunnen de tegels verkleuren en worden NIET aangeraden. 

Bescherming tegen vlekken - Original Style Victorian Floor Tiles zijn ongeglazuurd 
en alhoewel de tegels geclassifi ceerd zijn als verglaasd, raden we aan dat ze 
geïmpregneerd worden. Impregneer de tegels voor en na het voegen. Zorg er beide 
keren voor dat de tegels altijd schoon en droog zijn alvorens te impregneren. 

Een impregneerder, zoals Lithofi n KF Stain Stop/FILA W68/Moeller S234N, kan  
worden gebruikt ter berscherming tegen permanente vlekken. Het is belangrijk dat  
niet meer wordt aangebracht dan de tegels kunnen absorberen. Alle overtollige  
impregneerdmiddel moet worden verwijderd. De gezette tegels kunnen vervolgens  
eventueel behandeld worden met een wax of acrylcoating om het schoonmaken te  
vereenvoudigen en de vloer een glanzende fi nish te geven.  

Alle impregneer- en reinigingsaanbevelingen zijn te vinden in de installatiegids Victorian
Floor Tiles op www.originalstyle.com/nl/guides/victorian-fl oor-tiles-fi xing-guide

Variatie in afmetingen - De gegeven afmetingen zijn nominaal. Als gevolg van 
de aard van het kleiverhittingsproces kunnen de afmetingen van de tegels tot aan 
1,2 procent afwijken van de werkgrootte (voor meer informatie zie ook pagina 102). 
Tegelzetters dienen zich ervan bewust te zijn dat voor patronen met tegels van één 
nominale grootte in twee verschillende kleuren grotere voegnaden noodzakelijk zijn 
om tegemoet te komen aan deze variatie.

Schatting van benodigde hoeveelheden - Om te berekenen hoeveel tegels u 
nodig heeft voor een patroon , meet u het te bedekken gebied in vierkante meters en 
vermenigdvuldigd u deze met de gegeven hoeveelheden voor specifi eke patronen. Meet 
voor randen de lineaire meters en vermenigvuldig deze met de gegeven hoeveelheden 
per patroon. In meeste gevallen is een zekere mate van snijden noodzakelijk. Wij 
adviseren u bij bestelling 10% extra te rekenen voor snijverlies.

Patronen en randen - De berekeningen voor de patronen en borders op pagina 
7-77 zijn gebaseerd op een voeg van 2mm.    

Alle vermelde patronen en randen in deze brochure kunnen in alle op pagina 100-101  
aangeduide kleurencombinaties worden geleverd. Afgebeelde schalen dienen niet te  
worden gebruikt voor gedetailleerde planningen van vloeren. Zie de tegelafmetingen op  
pagina 100-101.  

De breedte van een border kan worden aangepast door rechthoeken en/of trapeziums  
toe te voegen of weg te halen. Wanneer we dit bij een voorbeeld hebben gedaan, en  
dus het originele patroon hebben aangepast, geven we dit aan met ’based on’.  Randen 
en hoeken van Cavendish: de Cavendish rand kan worden aangebracht met de  bredere 
rand aan de binnen- of de buitenkant van het ontwerp. Ondanks dat de hoeken  ‘Intern’ 
en ‘Extern’ worden genoemd, kunnen beide worden gebruikt. We raden aan dat  u 
goed nadenkt over uw voorkeuren, zodat alle rand- en hoektegels goed aansluiten op  
het patroon. Leg de tegels eerst uit voordat u ze zet.  

Wees voorzichtig - De tegelpatronen, CAD-tekeningen en randen hebben alleen 
een illustratief doel. Ze  dienen niet te worden gebruikt als precieze voorbeelden 
voor individuele installaties.  Met name het snijden van tegels – om de uiteinden van 
patronen te voltooien en  hoeken te creëren – is in elk geval anders. Original Style is niet 
aansprakelijk voor de  reproductie van de ontwerpen.  

Exterieur gebruik - De vloertegels van Original Style zijn geschikt voor buitengebruik 
en zijn vorstbestendig,  mits ze op zodanige wijze worden gezet dat het regenwater 
onbelemmerd ervan af  kan lopen en niet tussen de tegels door kan dringen. Tegels 
dienen niet te worden  gebruikt op platte asfaltdaken in gebieden met vorst. 

Voor buitengebruik hanteert u een UV-bestendige impregneerder om de tegels  te 
beschermen tegen permanente vlekken. Het is belangrijk dat niet meer wordt  
aangebracht dan de tegels kunnen absorberen. Alle overtollige impregneerder moet  
worden verwijderd.  

Tegels die buiten worden gebruikt  moeten worden geïmpregneerd met Lithofi n KF Stain 
Stop of HMK Moeller S234 om de  waterafstotendheid te vergroten.  

Tegelkleuren en oppervlaktegebreken - Original Style Victorian Floor Tiles zijn 
vervaardigd met behulp van traditionele klei en gekleurde verf om authentieke Victoriaanse 
kleurtinten te creëren. Er wordt echter van moderne productiemethoden gebruik gemaakt 
om te zorgen dat de tegels voldoen aan de Europese norm EN14411 Annex H voor 
drooggeperste keramische tegels met lage waterabsorptie van de Bib-groep. 

Onze tegels worden geproduceerd, zorgvuldig gecontroleerd en gevolgd om constant 
hoogwaardige producten te bieden binnen de beperkingen van de toegepaste 
productiemethoden. De afmetingen en oppervlaktekwaliteit worden gereguleerd aan de 
hand van de vereisten uiteengezet in de Europese norm EN14411 Annex H en worden 
getest in overeenstemming met EN ISO 10545-2. We kunnen bevestigen dat alle tegels 
zo worden vervaardigd dat ze voldoen aan de vereisten van deze normen. 
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