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Benaming van het materiaalGereedschap en persoonlijke 
beschermingsmiddelen

30 min/m2 TEGELWERK

beitel

rubberen hamer

staalborstel

hamer

slijpschijf

veiligheids-
handschoenen

veiligheidsbril

gehoorbescherming

masker

tegels
(dikte 6 tot 12 mm)

Traditioneel tegelwerk

Hedendaags tegelwerk

dekvloer

voeg
(dikte > 1 mm)

lijmmortel
(dikte enkele mm)

traditionele tegels
(dikte ongeveer 20 mm)

dunne voeg
(dikte < 1 mm)

gestabiliseerd 
zandbed

kalkmortel 
(kalk + zand)

veiligheids-
schoenen

Vooraleer u tegels gaat demonteren, controleert u of:

 U genoeg m² tegels voorzien hebt voor het hergebruik ervan
  Indien u uw tegelvloer aan een handelaar wenst door te verkopen, contacteert u 

hem best voor de ontmanteling. De meeste van hen ontmantelen liever zelf, om 
zo weinig mogelijk tegels te beschadigen

 De tegels niet beschadigd zijn: gebarsten, aangetaste kleuren, enz.
 De (prijs)waarden van de deur en zijn toebehoren voldoende zijn:

• Hoge restwaarde voor oude keramische of cementtegels
(respectievelijk 60€/m² et 40€/m², 50% van de prijs aftrekken als ze niet 
schoongemaakt zijn)  

• Hoge restwaarde voor randgeslepen tegels, bijvoorbeeld metrotegels
(>35€/m²)

Meer informatie over tweedehandsprijzen en verkooppunten vindt u op:
http://www.opalis.be/nl/materialen en http://www.2dehands.be/markt/

Controle vóór demontage



HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE 
MET HET OOG OP HERGEBRUIK

TEGELWERK  |  PAGINA 2 SUR 4

Demontage

2 Maak twee loodrechte tegellijnen vrij 
op de volledige breedte en lengte. Kies 

zorgvuldig je tegellijnen, de losgemaakte 
tegels van deze lijnen zullen zeker 
beschadigd worden.  

De demontagemethode voor wandtegels is 
gelijkaardig: lijntegel per lijntegel maakt u de 
tegels met twee vrije randen los.   

5 Maak de tegels schoon met een 
borstel, indien de mortel licht en 

makkelijk verwijderbaar is. In het geval van 
zware mortel, verwijdert u voorzichtig de 
residuen met behulp van een hamer en een 
beitel.

3 Tegels losmaken van de basis
Zodra de beide tegellijnen vrij zijn, maakt 

u één na één de tegels met vrije randen los 
van hun basis. Hiervoor verwijdert u eerst 
het zand vanonder de tegels. 

Traditionele tegels zijn nauw naast elkaar 
betegeld met een zeer dunne voeg. Dat 
maakt het niet evident tegels los te krijgen 
zonder schade aan de omliggende tegels 
te veroorzaken. Voor een doeltreffende 
ontmanteling, maakt u 2 van de 4 
tegelranden vrij.  Op die manier kunt u deze 
makkelijk los krijgen.

1 Neem ze 
weg en begin hier de demontage. Indien 

er geen losse tegels te bespeuren vallen, 
offert u een tegel op, door deze in kruisvorm 
door te slijpen. Met behulp van een beitel 
maakt u de besneden driehoekjes één na 
één los. Wees voorzichtig en beschadig de 
omliggende tegels niet. 

4 Tegels verwijderen
Met behulp van een rubberen hamer 

of met de hamersteel, klopt u de vrije hoek 
van de tegel af, waarna u de tegel kan 
verwijderen.

Hieronder vindt u de demontage-
instructies voor traditionele tegels 
neergelegd op een zandbed. De 
demontageprincipes voor hedendaagse 
tegels zijn dezelfde. Let wel: omdat ze 
dunner en vastgelijmd zijn met lijmmortel 
zijn ze moeilijker te recupereren.
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Reiniging en onderhoud

 Plaats de schoongemaakte tegels op een stevige steun, 
als een pallet of in een hardplastik bak. 

 Tegels zijn zwaar, dus pas uw inrichtingen aan volgens uw 
fysieke capaciteiten  deze makkelijk te verplaatsen. 

  Om uw stapel samen te houden, bundelt u deze samen 
met celofaan. 

Opslag

 De cementtegels dienen uit de regen te worden gehouden.

Hermontage

 Voorzie voldoende tegels als reserve. Indien u er tekort 
zou komen, wordt het moeilijk identieke tegels te vinden.

 Voor oude tegels beveelt men traditionele betegeling met 
kalkmortel aan. Dit garandeert een sterkere mechanische 
weerstand.

 Voor meer informatie over vloerbetegeling: 
https://www.youtube.com/watch?v=p0TvHnfke0k

Bewaring en hermontage



i CDR Bouw

Aarzel niet ons uw vragen 
of opmerkingen te sturen. U 

ontvangt zo snel mogelijk een 
antwoord.

GEREALISEERD MET DE STEUN VAN LEEFMILIEU BRUSSEL
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Bravo! Dankzij uw inspanning om te recycleren helpt u 
mee de bouwafvalberg te verkleinen. In Brussel is deze 
goed voor een derde van het niet-huishoudelijk afval. 

Hierdoor zorgt u er eveneens voor dat er minder energie 
en grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen te 

produceren.

Activiteitenzetel

François Malherbelaan 42
B-1070 Brussel

Beukenootjesstraat 245 bis
B-1120 Neder-Over-Heembeek

Maatschappelijke zetel

Vilvoordsesteenweg 66
B-1120 Neder-Over-Heembeek

+32 (0)2 528 88 88
+32 (0)2 524 00 06

www.cdr-brc.be
info@cdr-brc.be
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 Stopcontacten en schakelaars
 Wastafels en kranen
 Deuren en toebehoren
 Radiatoren en thermostatische kranen
 Inbouwmeubelen
 Douchecabines en toebehoren
 Raamkozijnen en vensterdorpels
 Parketten en plankenvloeren
 Bakstenen
 Lampen en toebehoren

Andere beschikbare handleidingen


