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Schellevis Oud Hollandse Tegel  
Kenmerken Oud Hollandse Tegel 

De Schellevis tegel wordt geproduceerd op basis van natuurlijke grondstoffen. Dit geeft de tegel een 

natuurlijke uitstraling. Kleur- en structuurverschillen, evenals kleine maatafwijkingen horen bij het 

karakter van de tegel. De Schellevis tegels worden met de jaren, zoals alle betonproducten, lichter 

van kleur. De kleur ontwikkelt zich. De soms aanwezige witte uitslag, kalkuitbloei, is een natuurlijk 

verschijnsel dat bij normaal gebruik binnen afzienbare tijd verdwijnt. 

Zandbed 

Zorg voor een vlak zandbed met een afschot van 1 a 2%. Afhankelijk van de ondergrond, adviseren 

wij ook voor de dikte van het zandbed: 

- Zandgrond, zowel oprit als terras  20 cm zand 

- Kleigrond oprit    30 cm gebroken puin en 5 cm zand 

- Kleigrond terras   20 cm zand 

- Veengrond     Heien – laat u door een deskundige adviseren 

Het zandbed dient mechanisch verdicht te zijn. 

Plaatsen 

Let op! De tegels niet keren! 

De Schellevis tegels worden met de juiste zijde (de zijde met luchtbelletjes) naar boven op pallets 

geleverd. Dit geldt niet voor dikformaten en kleinplaveisel, deze dient u een kwartslag te draaien. 

Voor deze producten vindt u de leg instructies op de pallet. Maak, indien nodig, gebruik van een 

geschikt vacuüm apparaat met een zuigmond van de juiste afmeting en met een correct tilvermogen. 

Let op! Bij tegels van 5 cm moet u geen gebruik maken van een te sterk vacuüm apparaat. Trekkracht 

niet meer dan 250 kg en een kleine vacuüm mond die niet de gehele tegel bedekt. 

Leggen 

Laat de tegels door ervaren vakmensen leggen. De maatverschillen die eigen zijn aan het karakter 

van de tegel, maken het noodzakelijk de tegels met een voeg te leggen. Wij adviseren een minimale 

voeg van 5 mm. Maakt u gebruik van een grotere en/of dikkere tegel, houdt dan een grotere voeg 

aan (8 tot 10 mm.) De tegels mogen niet worden afgetrild, gebruik alleen een rubberen hamer. 

Voegen en voegvulling 

Maak gebruik van schoon materiaal. Verwijder overtollig materiaal direct van de tegel om vlekken te 

voorkomen en spoel daarna de tegel schoon. Maak gebruik van zilverzand of een split (1 tot 3 mm). 

Maak geen gebruik van brekerzand, klapzand of ophoogzand. Dit geeft vlekken. U kunt ook 

gebruikmaken van bijv. vaste voegen, maar laat u hiervoor adviseren. 

Reinigen en onderhoud 

Gebruik het terras niet voor werkzaamheden zoals het slijpen of zagen van tegels. Zorg ervoor dat er 

geen potgrond, vervuild zand of cement op de tegels achterblijft. Verwijder dit onmiddellijk met veel 

water en een zachte borstel. Laat vuil of bladeren niet liggen, dit kan inwerken op de tegels waardoor 

vervuiling optreedt. Bij alle werkzaamheden: laat het terras aan het eind van de dag schoon achter. 

Schellevis wenst u jarenlang plezier met uw nieuwe terras! 
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