
 

Portugese tegels plaatsen en onderhoud 

 
Natuurlijk wilt u een prachtige vloer en bent u benieuwd naar het eindresultaat. Maar voordat u kunt genieten van het 

eindresultaat is het zeer belangrijk het volgende stappenplan te volgen. Dit stappenplan garandeert een leven lang woonplezier 

van uw Portugese tegelvloer. Net als natuursteen tegels zullen onze Portugese tegels/cementtegels moeten worden 

geïmpregneerd. Laat u niet afschrikken door alle informatie. Het blijft heel eenvoudig, maar houdt u wel aan de spelregels. Het 

leggen en behandelen van de Portugese tegels is slechts eenmalig. Daarna pleegt u normaal onderhoud zoals bij  bijna alle 

vloeren. Lees onderstaande informatie aandachtig door. 

Als u vragen heeft of onzeker bent over de behandeling, neem dan gerust contact met ons op om teleurstellingen te 

voorkomen! 

TIP: zet eerst een proefstuk op, voordat u de hele vloer gaat behandelen. Dit kan veel problemen en extra werk voorkomen. 

Wij wensen u veel woonplezier toe… 

 

 

Verder verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden. U kunt deze vinden op onze website www.floorz.nl/algemene-voorwaarden 
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1. Maak en legplan voor uw Portugese tegels. 

Het klinkt misschien een beetje gek, maar weet hoe je de tegels moet gaan plaatsen. Lukraak beginnen met leggen zou kunnen 

zorgen voor problemen en het is dan ook heel belangrijk om te weten hoe het legpatroon eruit komt te zien. Een goede 

voorbereiding is cruciaal! 

Vaak kun je een rasterpapier gebruiken waarop je de te beleggen ruimte op schaal uittekent. Meestal bereken je het 

symmetrische midden van de vloer. Zo komt de vloer er recht in te liggen en heb je aan weerszijden van de vloer even grote 

snij stukken. 

 
2. Portugese tegels  lijmen. 

Gebruik voor het lijmen van de Portugese tegels alleen witte, flexibele lijm die ook geschikt is voor het plaatsen van witte / 

doorschijnende marmer. Wij hebben de juiste tegellijm voor cementtegels op voorraad  en deze wordt ten zeerste aangeraden 

aan te kopen bij uw Portugese tegels om eventuele problemen te voorkomen. Deze lijm is speciaal voor onze Portugese tegels 

aanbevolen  na uitvoerige laboratorium testen. Floorz geeft derhalve alleen garantie op de tegels bij aanschaf en gebruik van de 

door ons geadviseerde en gefactureerde tegellijm. Verkiest de klant met een andere tegellijm te werken, dan ligt de volledige 

verantwoordelijkheid bij de klant/tegelzetter. 

Zorg ervoor dat u schoon werkt. Hou er rekening mee dat de tegels in dit stadium nog niet behandeld zijn en dus gevoelig voor 

vlekvorming. Verwijder direct al het vuil dat tijdens het leggen op de tegels komt. De te verlijmen ondergrond dient vetvrij en 

stofvrij te zijn. Floorz adviseert  altijd een voorstrijkmiddel om de hechting te versterken. Maak elk doosje open en maak 

stapeltjes met elk 1 tegel uit 1 doos. Heeft u bijvoorbeeld 20 doosjes, maak dan stapels van 20 tegels. Zo worden alle tegels 

gelijkmatig over uw Portugese tegelvloer verdeeld en krijgt u het mooiste egale resultaat. Nooit doosje voor doosje verwerken 

,altijd de tegels mengen voor een mooie kleurnuance. 

Laat de lijm goed uitharden! Ons advies is om de vloer minimaal 3 dagen goed te laten drogen met open voegen. Doordat de 

voegen open blijven kan het vocht uit de tegellijm verdampen. Zijn de cementtegels erg vochtig, dan is het verstandig om de 

vloer minimaal een week te laten drogen in een goed geventileerde ruimte. Gebruik echter nooit de vloerverwarming om het 

droogproces te versnellen! Cementtegels zijn juist zo mooi omdat de patronen doorlopen. Maak de voegen daarom niet te 

breed. 1 tot 1,5 mm is het mooiste. Het op maat snijden van de cementtegels is geen enkel probleem. Een watergekoelde 



tegelsnijder klaart de klus eenvoudig en ook met een haakse slijper is dit prima te doen. Ook hier geldt weer; werk schoon en 

zorg ervoor dat je de tegels direct schoon maakt met water om het intrekken van het slijpsel in de toplaag te voorkomen. 

Kunnen de Portugese tegels dan niet in een cementbed worden gelegd? In principe zou dit ook kunnen, maar er kleven toch 

een aantal nadelen aan deze manier van leggen vandaar dat we zullen adviseren om voor de optie verlijmen te gaan. Cement 

bevat veel vocht en het kan wel tot 4 weken! duren totdat al het vocht is verdampt. Deze tijd heeft u waarschijnlijk niet tijdens 

uw verbouwing, dus deze optie valt vaak al af wegens tijdgebrek. Ook is het zo dat cement nog kan gaan scheuren, met 

nadelige gevolgen voor uw Portugese tegelvloer. Gebruik nooit plastic of stucloper om de vloer af te dekken. Het vocht kan nu 

niet meer weg en dit kan leiden tot lelijke vlekvorming! 

 

3 Portugese tegels voegen. 

Gebruik een zo klein mogelijke voeg tot maximaal 1,5 mm om de patronen mooi door te laten lopen. Gebruik voor het voegen 

een watervast  voegmiddel dat ook wordt gebruikt bij natuursteen:  Floorz adviseert de Weber Color Comfort zilvergrijs. Gebruik 

in ieder geval geen zwarte of synthetisch gekleurd voegsel en niet van het merk Eurocol. Het bindmiddel in deze producten zou 

namelijk een chemische reactie met de vlekstop kunnen geven. U wordt ten zeerste aangeraden de voegmiddelen bij uw 

Portugese tegelvloer aan te schaffen, dit om eventuele problemen te voorkomen. Het gebruik van alle andere voegmiddelen dan 

de door ons geadviseerde Weber Color Comfort zilvergrijs is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Ook hier geldt dat de 

garantie op de tegels komt te vervallen indien de klant gebruik wenst te maken van andere dan het door ons verkochte en 

geadviseerde voegmiddel. 

U dient er rekening mee te houden dat het voegmiddel tijdens het voegen op de juiste dikte is en niet te dun. Overtollig 

voegmiddel onmiddellijk verwijderen met schoon water met daarin opgelost een dopje vuiloplosser. Dit voorkomt kalkvlekken en 

cementsluier. Let Op: de tegels zullen meerdere keren moeten worden schoongemaakt voordat alle voegmiddel is verwijderd. 

Ga door met schoondweilen totdat het dweilwater weer helder is. Laat in geen geval resten van voegmiddel op de tegels achter, 

hiermee geeft men het voegmiddel kans om in het poreuze oppervlakte door te dringen. 

 

4 Portugese tegels reinigen. 

Als de voegen goed droog zijn, maak dan de vloer schoon met  schrobber. Gebruik warm / heet water in de verhouding 1/3 

vuiloplosser en 2/3 water. Sterkere concentratie mag ook afhankelijk van de vervuiling. Dweil de vloer meerdere keren na met 

warm/heet water om het vuil te verwijderen.  Let op: gebruik geen overtollig water bij het schoonmaken van de vloer. Het zal 

dan immers ook veel langer duren voordat de vloer droog genoeg is om verder te gaan met de volgende stap. Het  

impregneren van de tegels. 

 

5 Portugese tegels impregneren. 

Nu volgt een belangrijke stap, zo niet de belangrijkste. De Portugese tegels zullen moeten worden beschermd tegen vuil,vlekken 

en vocht. U gaat als het ware een beschermlaag aanbrengen met vlekstop. Deze vlekstop impregneert de Portugese tegels. De 

meeste problemen ontstaan doordat er te weinig vlekstop wordt gebruikt. Als basisregel kunt u aanhouden: Ongeveer 1 liter 

vlekstop per 5  m2. Indien men een impregneermiddel zonder kleurverdieper gebruikt, zullen de tegels een wat meer doorleefde 

uitstraling verkrijgen. Per definitie zult u wat meer onderlinge kleurverschillen krijgen. Hou hier rekening mee. De kleurverdieper 

haalt de kleuren op en zal de onderlinge kleurverschillen wat meer nivelleren. 

Voordat u begint met het impregneren van de Portugese tegels, dienen deze volledig droog te zijn. Dat is gemakkelijk te 

achterhalen met een trucje: Leg gedurende een aantal uren een velletje papier op de Portugese tegels. Trekt het papier krom of 



wordt het papier vochtig, dan is de Portugese tegelvloer nog niet droog! Portugese tegels mogen nl nooit geïmpregneerd 

worden als deze nog niet droog zijn. Er is dan namelijk nog vocht aanwezig onder de vloer en door het gebruik van de vlekstop 

sluit u als het ware de tegels af, waardoor het vocht na het impregneren niet goed kan verdampen. Het gevolg zou kunnen zijn 

dat er kleine witte vlekje ontstaan als gevolg van kalkafzetting. 

Het impregneren van de Portugese tegels is kinderspel. Gebruik een  blokkwast en breng de vlekstop ruim en gelijkmatig aan 

op de tegels. U zult zien dat de Portugese tegels de vlekstop snel opnemen. Als de vlekstop gaat schuimen tijdens het 

aanbrengen, gebruikt u een droge doek om de vlekstop uit te wrijven om te voorkomen dat er vlekjes kunnen ontstaan. Zorg 

ervoor dat er geen residu op de tegels achterblijft en wrijf het overtollige vlekstopmiddel goed uit over de Portugese tegels met 

een katoenen, niet pluizende doek. 

Als de gehele Portugese tegelvloer is behandeld kan er direct een tweede,derde ,vierde en vijfde  laag vlekstop worden 

aangebracht. Afhankelijk van de zuigende werking van de Portugese tegels blijft u vlekstop aanbrengen totdat deze niet meer 

intrekt. De water - en vlekafstotende werking van de vlekstop ontwikkelt zich meestal binnen 24 uur. De droogtijd is ongeveer 

een uur. Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg de website van de fabrikant voor het 

productblad. 

Uw Portugese tegelvloer is nu klaar en zal nog jarenlang meegaan. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, is het 

raadzaam de Portugese tegels om de paar jaar te ontvetten en daarna weer een paar keer te impregneren. Belangrijk: Een 

Portugese tegel verdicht gaandeweg in het onderhoud. Het is niet mogelijk om een Portugese tegel onmiddellijk na plaatsing 

volledig te verdichten. Door een Portugese tegel na het impregneren regelmatig te onderhouden ( dweilen) met Floorzeep 

ontstaat er een goede verdichting van het tegeloppervlak en worden de Portugese tegels door de patina steeds mooier en voller 

van kleur. 

 

6. Dagelijks Onderhoud. 

Portugese vloer gewoon stofzuigen en minimaal 1 keer per week dweilen met Floorzeep. Dit is een neutrale zeep waar men 

mee kan dweilen en schrobben. De zeep laat nu iedere behandeling een klein beschermlaagje achter, waardoor de Portugese 

tegels na verloop van tijd iets gaan glimmen en krijgen een mooi patina. Vooral de eerste weken na het leggen van uw 

Portugese tegelvloer is het aan te raden uw vloer wat vaker te dweilen. Voor hardnekkige vlekken een pannensponsje 

gebruiken of boenen met een harde borstel en vuiloplosser. 

Tevens is het mogelijk dat de tegels nog geruime tijd kalk uitzweten. Dit is een natuurlijk proces omdat de Portugese tegel uit 

gemalen marmerpoeder in combinatie met wit cement bestaat. Hiertegen is niets te doen en deze vlekken verdwijnen na deze 

periode als vanzelf. 

Gebruik in ieder geval nooit zuurhoudende schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die kalkafbrekende bestanddelen 

bevatten zoals Wc-eend, schoonmaakazijn, Cilit-Bang of Anti-Kal. De gevolgen kunnen rampzalig zijn, aangezien deze 

bestanddelen de kleurlaag van de tegels afbreken! Alle gebruikte onderhoudsmiddelen anders dan de ons geadviseerde 

Floorzeep zijn voor eigen risico en verantwoordelijkheid. 

Bovenstaande informatie is puur informatief en aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien zijn ze afhankelijk van de persoon die 

deze informatie toepast op onze producten. FLOORZ cementtegels zijn stuk voor stuk handgemaakte cementgebonden vloertegels die op authentieke wijze 

in ons atelier en met de grootste zorg worden vervaardigd. Desondanks kunnen afwijkingen in vorm en kleur, zoutuitslag, kalkuitslag of een bepaalde mate 

van craquelé voorkomen. Al deze voornoemde zaken zijn inherent aan onze cementtegels en dienen derhalve als normaal en karakteristiek te worden 

beschouwd. Voor vragen en onduidelijkheden kunt u het beste altijd eerst contact opnemen met FLOORZ 


