
592 mm

297 m
m

650 mm

375 m
m

P 110

P 187
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Vloer-, wand- en plafondbekleding
Assortiment
BEKLEDINGSPROFIELEN

Decoramic Premium
Decoratieve tegels voor vloer & wand
• breedte: 592 mm / hoogte: 297 mm
• dikte van de tegel: 5.3 mm
• aantal m2 per pak: 1.05 m2 (6 tegels)

Decoramic
Decoratieve wandtegels 
• breedte: 650 mm / hoogte: 375 mm
• dikte van de tegel: 5 mm
• aantal m2 per pak: 1.95 m2 (8 tegels)
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P 138
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Beebo   
Planchette met V-voeg 250 mm
• modulemaat: 250 mm
• dikte van het profiel: 10 mm
• aantal per m2: 4
• beschikbare lengtes: 2.60 m, 4.50 m en 6.00 m

Vermont    
Planchette met V-voeg (100 mm & 250 mm)
• modulemaat: 100 mm / 250 mm
• dikte van het profiel: 10 mm
• aantal per m2: 10 / 4
• beschikbare lengtes: 2.60 m, 4.50 m en 6.00 m
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Primavera   
Vlakke naadloze planchette
• modulemaat: 333 mm
• dikte van het profiel: 10 mm
• aantal per m2: 3
• beschikbare lengtes: 2.60 m, 4.50 m en 6.00 m

Nordica   
Planchette met brede V-voeg
• modulemaat: 165 mm
• dikte van het profiel: 10 mm
• aantal per m2: 6
• beschikbare lengtes: 2.60 m, 4.50 m en 6.00 m
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AFWERKINGSPROFIELEN DECORAMIC PREMIUM

Akoestische ondervloer 
• breedte: 1000 mm / lengte: 10 m
• dikte: 2 mm
• aantal m² per pak: 10 m² 
• geluidsdemping: 22 dB

L-profiel 

AFWERKINGSPROFIELEN DECORAMIC

Start- en eindprofiel 

Hoekprofiel 



P 112
P 108

P 125
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AFWERKINGSPROFIELEN

Kopsverbindingen

Randafwerkingsprofielen

Binnenhoekprofielen



P 9050

P 79
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Buitenhoekprofielen

Montagelat
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KLEUREN                                                                                                                                                             KLEUREN

FOILED (BEKLEEFD)                                                                                                                                                              FOILED (BEKLEEFD) BEDRUKT

Hoofdprofielen
kastanje

1051

lariks

1052

wengé

1053

esdoorn

1054

witte eik

1057

geribd 
alugrijs

1156

geruit 
alugrijs

1158

vierkant 
alugrijs

1159

verkeers- 
wit

1003

crème wit

1172

lime-
stone

1157

blauw-
steen 
licht

1179

blauw-
steen

1178

Travertin
wit

1092

Jura  
crème

1093

zand- 
steen

1094

koper

1166

beton grijs

1167

Jura 
antraciet 

1168

stone 
glanzend 

grijs

5306

stone 
glanzend 

beige

5307 

carrara 
glanzend 

grijs

5313

travertin 
beige

5316

travertin 
licht-grijs

5317

gelakt
wit

5318

mat wit

5319

es 
geceruseerd

5321

eik 
geceruseerd

5322

Naam Ref.

Decoramic 
Premium

P 187 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Decoramic P 110 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beebo P 138 ✓ ✓ ✓

Vermont

P 107 ✓ ✓

P 138 ✓ ✓ ✓ ✓

Primavera P 139 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nordica P 130 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Afwerkingsprofielen

Klipsbare 
binnenhoek P 78 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Klipsbare 
buitenhoek P 79 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Klipsbaar verbin-
dingsprofiel P 112 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Klipsbaar afboor-
dingsprofiel P 125 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kleur & lengte

Het complete assortiment bekledingsprofielen is beschikbaar op lengtes van 2.7, 4.5 of 6m en zijn per 5 verpakt.
P 187 verpakt per 6 tegels - P 110 verpakt per 8 tegels

Het complete assortiment  afwerkingsprofielen is beschikbaar op lengtes van 2.7m.
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KLEUREN                                                                                                                                                             KLEUREN

FOILED (BEKLEEFD)                                                                                                                                                              FOILED (BEKLEEFD) BEDRUKT

Hoofdprofielen
kastanje

1051

lariks

1052

wengé

1053

esdoorn

1054

witte eik

1057

geribd 
alugrijs

1156

geruit 
alugrijs

1158

vierkant 
alugrijs

1159

verkeers- 
wit

1003

crème wit

1172

lime-
stone

1157

blauw-
steen 
licht

1179

blauw-
steen

1178

Travertin
wit

1092

Jura  
crème

1093

zand- 
steen

1094

koper

1166

beton grijs

1167

Jura 
antraciet 

1168

stone 
glanzend 

grijs

5306

stone 
glanzend 

beige

5307 

carrara 
glanzend 

grijs

5313

travertin 
beige

5316

travertin 
licht-grijs

5317

gelakt
wit

5318

mat wit

5319

es 
geceruseerd

5321

eik 
geceruseerd

5322

Naam Ref.

Decoramic 
Premium

P 187 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Decoramic P 110 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beebo P 138 ✓ ✓ ✓

Vermont

P 107 ✓ ✓

P 138 ✓ ✓ ✓ ✓

Primavera P 139 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nordica P 130 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Afwerkingsprofielen

Klipsbare 
binnenhoek P 78 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Klipsbare 
buitenhoek P 79 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Klipsbaar verbin-
dingsprofiel P 112 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Klipsbaar afboor-
dingsprofiel P 125 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Afwerkingsprofielen Decoramic

P 113 
P 114

geanodiseerd aluminium natuurkleur 0 065
geanodiseerd zwart 0 012 10 x 2.6m

Afwerkingsprofielen Decoramic Premium

P 188 breedte: 1000 mm / lengte: 10 m
10 m2 /pak

P 189 geanodiseerd aluminium 0 065
10x 2.6m

Installatie
DECORAMIC PREMIUM

Vloer
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Acclimatiseer de panelen gedurende ten minste 48 uur bij kamertemperatuur 
(18°C - 24°C) alvorens u met de plaatsing begint. Te verlijmen op de vloer in 
geval van warmtestraling > 40°C.



MUUR / MUR / WALL
INSTRUCTIES - INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS
Dit gereedschap heb je nodig: een 
rubberen hamer (licht kleur van 
rubber), een winkelhaak, een meter, 
een waterpas, een lijmpistool, lijm 
(High Tack of gelijkwaardig), een zaag, 
een potlood. 

De verbinding aan de lange zijde 
van de planken is een clic. Om 2 
planken samen te klikken, leg je de 
eerste plank plat. De tweede breng 
je onder een hoek van 45° in de 
eerste en klik je dan plat. Tip: zorg er 
bij een ondergrond van gyproc voor 
dat de voegen van de tegels niet 
samenvallen met de voegen tussen 
de gyproc platen.

Controleer de effenheid van de muur. 
Onder een rechte lat van 2 m mogen 
de oneffenheden maximum 5 mm 
zijn, onder een lat van 20 cm slechts 1 
mm. Egaliseer de muur, indien nodig.

De verbinding aan de korte zijde van 
de planken is een push-down. Om 
die te verbinden klik je de lange zijde 
van de tweede tegel in de eerste 
tegel. Verschuif de tegel langs de 
lange zijde tot aan de korte zijde van 
de vorige tegel en klop met de hamer 
progressief over de hele breedte tot 
de korte zijden in mekaar klikken.

Nous devons utiliser les outils 
suivants: un maillet (caoutchouc 
clair), une équerre, un mètre, un 
niveau à bulles, un pistolet à colle, 
une cartouche de colle (High Tack ou 
équivalent), une scie, un crayon.

Le joint dans la longueur des planches 
est un clic. Pour l’assem-bler il faut 
mettre une planche à plat et l’autre 
doit venir se clipser en l’inclinant de 
45°, puis la rabattre en position plat.
Conseil: Avec un gyproc faire en sorte 
que les joints des dalles, ne tombent 
pas ensemble avec le joint du gyproc.

Contrôler la planéité à l’aide d’une 
règle de 2 m, les irrégularités (creux ou 
bosses) doivent être limitées à 5 mm 
et sous une règle de 20 cm, limitées 
à 1 mm. Effectuer un ponçage ou un 
réagréage si nécessaire.

Le joint dans la largeur des planches 
est un push-down. Pour l’assembler 
encliquetez le panneau sur le côté 
long, faites glisser votre planche vers 
le côté court et tapez avec le maillet 
progres-sivement sur toute la largeur 
de la planche.

Following tools are needed: a rubber 
hammer (light colour of the rubber), 
a construction hook, a measurer, a 
levelling tool, a glue gun, glue, a saw, 
a pencil. (High Tack or equivalent)

The connection on the longer side 
of the tile is a click. To click 2 tiles, 
put the first tile flat and bring in the 
second tile under an angle of 45 
degrees and bring to a flat position 
afterwards. Hint: when fitting over a 
plaster board make sure the seams 
of the tiles do not coincide with the 
seams of the plaster boards.

Check the wall for flatness. The 
uneveness should be maximum 
5mm under a straight ruler of 2 meter 
and maximum 1mm under a ruler of 
20cm. Egalise the wall if necessary.

The connection on the short side 
of the tiles is a push-down. In order 
to connect this, click the second tile 
lengthwise in the first tile. Move the 
second tile lenghtwise towards the 
short side of the previous tile and hit 
it progressively with a hammer over 
the whole width till the short sides 
click together.

PLAATSING - APPLICATION - FITTING
De muur eerst ontvetten

Je kan de lijm op verschillende 
manieren aanbrengen. We stellen 
u twee mogelijkheden voor, zoals 
hiernaast getoond. Blijf voldoende 
van de boorden af zodat de lijm niet 
van onder de planken uitkomt.

5 seconden vasthouden na 
de plaatsing. TIP: Hou een 
reinigingsproduct bij de hand, voor 
in het geval van lijmsporen.

Dégraissez les murs d’abord.

Pour appliquer la colle, il y a plusieurs 
façons. Nous vous proposons deux 
façons de l’appliquer. Voir dessins. 
Faites attention que la colle ne 
dé-borde pas, restez suffissament 
loin du bord.

Maintenir pendant 5 secondes. 
CONSEIL: prendre un nettoyant à 
côté en cas de taches.

Degrease the wall first.

You can put the glue in different 
ways. We propose 2 differents ways 
of working, as shown here. Keep 
enough distance from the sides 
in order to prevent the glue from 
spreading over the sides of the 
planks.

Hold for 5 seconds after fitting.  
HINT : keep a cleaning product at 
hand for removing excess of glue.

BIJ WIJZE VAN VOORBEELD, VOORBEELD 1 -  
A TITRE INDICATIF, EXEMPLE 1 - FOR EXAMPLE, EXAMPLE 1
Neem een lat en een waterpas en trek 
een referentielijn om de plaatsing te 
beginnen. 1

Kleef de eerste tegel in de hoek, 
zoals hierboven aangegeven in 
voorbeeld 1. Gebruik een halve tegel 
om de tweede rij te beginnen. De 
tegels moeten immers geschrankt 
geplaatst worden. Breng lijm aan op 
de tweede tegel en klik hem in de 
lengte in de eerste. 2

Neem de derde tegel. Klik hem in in 
de lengte en verschuif hem tot de 
korte zijde van de vorige tegel. Plaats 
de tegel plat en sla progressief over 
de verbinding in de breedte. 3

Klik de vierde tegel in de lengte in en 
verschuif hem tot de korte zijde van 
de vorige plank. Plaats de tegel plat 
en sla progressief over de verbinding 
in de breedte. 4

Check na elke rij of de voegen 
perfect uitgelijnd zijn en of de tegels 
nog waterpas staan, vooraleer de lijm 
opdroogt. 5

Eens de eerste twee rijen geplaatst 
zijn, plaats de tegels verder rij per 
rij. 6

Prenez une règle et un niveau à bulles 
et tirez une ligne de reference pour 
commencer la pose. 1

Positionnez la planche comme la 
référence ci-dessus, exemple 1. Collez 
la première planche dans le coin. 
Cou- pez une planche en deux pour 
commencer la deuxième rangée car 
il faut toujours poser en quinconce. 
Appliquez la colle sur la seconde 
planche et cliquez la longueur de cette 
planche dans la première planche. 2

Prennez la troisième planche, cliquez 
la sur la longueur, faites coulisser 
la planche vers le côté court de la 
précédente, rabattez la planche et 
tapez avec le maillet progressivement 
sur toute la largeur de la planche. 3

Prennez la quatrième planche, cliquez 
la sur la longueur, faites coulisser 
la planche vers le côté court de la 
précédente, rabattez la planche et 
tapez avec le maillet progressivement 
sur toute la largeur de la planche. 4

Après chaque ligne posée, vérifiez si 
c ‘est aligné et de niveau avant que la 
colle ne sèche. 5

Une fois que les deux premières 
rangées sont posées, continuez la 
pose rangée par rangée. 6

Take a linear and a levelling tool and 
draw a reference line with a pencil 
before starting the fitting. 1

Glue the first tile in the corner, as 
shown in example 1 above. Use half 
a tile to start the second row. The tiles 
have to be placed staggered. Apply 
glue to the second tile and click it 
into the first tile lengthtwise. 2

Take the third tile, click it lengthwise 
and move it towards the short side of 
the previous tile. Drop down the tile 
and hammer the tile progressively 
into the connection. 3

Take the fourth tile, click it lengthwise 
and move it towards the short side of 
the previous tile. Drop down the tile 
and hammer the tile progressively 
into the connection. 4

Check after every row whether the 
seams are perfectly aligned and 
whether the tiles are still levelled, 
before the glue is dry. 5

Once the two first rows have been 
fitted, fit the other tiles row by row. 6

AFWERKINGEN - FINITIONS - FINISHING
Gaten voor buizen, vijzen of 
aansluitingen: Boor de gaten in de 
tegels voor de plaatsing. Gebruik een 
klokboor. De diameter van de gaten 
moet minstens 10 mm groter zijn 
dan de buis of aansluiting. Vul de 
voeg rondom met silicone na de 
plaatsing. 1

Voor binnenhoeken kan u of silicone 
of een passend profiel gebruiken dat 
u lijmt. 2

Voor buitenhoeken gebruikt u best 
een passend profiel. 3

Voor de afwerking aan een 
douchebak gebruikt men een 
vochtbestendige silicone voor de 
afwerking tussen de muur en de 
douchebak. 4

Voor de afwerking aan het plafond 
kan u silicone of een passend profiel 
gebruiken dat u lijmt. 5

Plaatsing van plinten. Plaatsing van 
kwartronden. 6

Trous pour les tuyaux et vis: Lorsque vous 
installez des panneaux dans lesquels il 
faut prévoir des trous pour des tuyaux, il 
faut découper ces trous avant d’installer 
les panneaux. Utilisez une perceuse avec 
la scie cloche adéquate pour faire les 
trous;
leur diamètre doit excéder celui du tuyau 
d’au moins 10 mm puis le remplir d’un 
joint en silicone. 1

Pour les coins intérieures, il y a deux 
possibilités: ou un joint en silicone ou un 
profil de finition que vous devez coller. 2

Pour les coins extérieures, il est préférable 
d’utiliser un profil de finition adéquate. 3

Pour la finition dans un bac à douche 
on utilise un joint de silicone hydrofugé 
pour la finition entre la paroie et le bac 
à douche. 4

Pour la finition plafond, il y a deux 
possibilités: ou un joint en silicone ou 
un profil de finition que vous devez 
coller.  5

Pose des plinthes. Pose des quarts de 
rond. 6

Holes for piping, screws or joinings: 
drill the holes first in the tiles before 
glueing them. Use an appropriate 
tool. The diameter of the holes must 
be minimum 10 mm bigger than the 
hose or joining. Fill up joint silicone 
after glueing. 1

Inner you can use silicone or a an 
adapted profile which you glue on 
top. 2

For external corners you should use a 
an adapted profile. 3

For finishing in a shower cell/box 
you should use a moistureresistant 
silicone between wall and shower 
cell/box. 4

For finishing at the ceiling you can 
use silicone or an adapted profile, 
which you glue on top.  5

Installation of the skirting boards. 
Installation of quarter rounds. 6

ONDERHOUD - ENTRETIEN - MAINTENANCE
Maak schoon met een vochti-
ge doek. Wij raden het gebruik 
aan van onderhoudsproduc-
ten zoals een reinigende gel, 
geschikt voor verschillende 
oppervlakken, op basis van 
javel

Nettoyez avec un chiffon 
humidifiée. Nous recommen-
dons des produits d’entretien 
comme un gel nettoyant, adé-
quat pour différentes surfaces, 
à base de javel.

Clean with a moist cloth. We 
recommend using main-
tenance products such as a 
cleaning gel, suitable for vari-
ous surfaces, based on bleach-
ing agent

SPECIFICATIE - SPÉCIFICATION - SPECIFICATION
Blootstelling aan extreme 
temperaturen is niet aangera-
den. Plaats de tegels niet vlabij 
hittebronnen, zoals kookpla-
ten of verwarmingselemen-
ten. Op geen enkel moment 
mag de temperatuur van de 
panelen 40°C overschrijden.

Une exposition à des tem-
pératures extrêmes n’est pas 
conseillé. Faire attention à 
ne pas mettre à côté d’une 
source de chaleur trop forte, 
par exemple: plaque de cuis-
son pour les faiences de cui-
sine ou chauffage d’appoint. 
A aucun moment la tempé-
rature des panneaux ne peut 
dépasser 40°C

Exposure to extreme temper-
atures is not recommended. 
Do not install the tiles close 
to heat sources, like cooking 
plates or heating ele-ments. 
Make sure the temperature of 
the tiles does not exceed 40°C.

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN - DIFFERENTES 
POSSIBILITÉS DE POSE - DIFFERENT FITTING POSSIBILITIES
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Horizontale plaatsing op de muur
Horizontale plaatsing - beneden beginnen, van rechts 
naar links 
Positionnement horizontalement sur le mur  
Positionnement horizontal. Commencer en bas de 
droite à gauche
Horizontal fitting on the wall
Horizontal fitting-start at the bottom, from right to left

Verticale plaatsing op de muur
Beneden beginnen, van links naar rechts of van rechts 
naar links 
Positionnement verticalement sur le mur  
Commencer en bas de gauche à droite ou de droite 
à gauche
Vertical fitting on the wall
Start at the bootom, from left to right or from right 
to left

Horizontale plaatsing op de muur
Horizontale plaatsing boven beginnen, van rechts 
naar links
Positionnement horizontalement sur le mur  
Positionnement horizontal commencer en haut de 
droite à gauche
Horizontal fitting on the wall
Horizontal fitting start at the top, from right to left

Horizontale plaatsing op de muur
Boven beginnen, van links naar rechts of van rechts 
naar links
Positionnement horizontalement sur le mur  
Commencer en haut de gauche à droite ou de 
droite à gauche
Horizontal fitting on the wall
Start at the top, from left to right or from right to 
left

R

1

1 2 3

4 5 6

4 5 6

2 3
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Muur
Dit gereedschap heb je nodig: een rubberen hamer (licht kleur van rubber), 
een winkelhaak, een meter, een waterpas, een lijmpistool, lijm (High Tack of 
gelijkwaardig), een zaag, een potlood.
De verbinding aan de lange zijde van de planken is een clic. Om 2 planken 
samen te klikken, leg je de eerste plank plat. De tweede breng je onder een 
hoek van 45° in de eerste en klik je dan plat. Tip: zorg er bij een ondergrond 
van gyproc voor dat de voegen van de tegels niet samenvallen met de voegen 
tussen de gyproc platen.
Controleer de effenheid van de muur. Onder een rechte lat van 2 m mogen 
de oneffenheden maximum 5 mm zijn, onder een lat van 20 cm slechts 1 mm. 
Egaliseer de muur, indien nodig.
De verbinding aan de korte zijde van de planken is een push-down. Om die 
te verbinden klik je de lange zijde van de tweede tegel in de eerste tegel. 
Verschuif de tegel langs de lange zijde tot aan de korte zijde van de vorige 
tegel en klop met de hamer progressief over de hele breedte tot de korte 
zijden in mekaar klikken.

NOTA

Voor verder uitgebreide plaatsingsinstructies verwijzen wij u 
naar de bijsluiter van het product die u ook kan terugvinden op 
www.deceuninck.be
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DECORAMIC

• Lees de plaatsinginstructies zorgvuldig door. Wanneer de instructies 
niet nauwkeurig worden nageleefd, vervalt de garantie. Het niet in acht 
nemen van de hieronder vermelde instructies ontheft de fabrikant van alle 
verantwoordelijkheid.

• Alle informatie is te goeder trouw en weerspiegelt onze huidige kennis en 
kan derhalve niet tegen ons worden gebruikt.

• Onze producten worden met de grootste zorg gemaakt. Er kan echter geen 
waarborg gegeven worden wat betreft kleine aspect- en kleurverschillen bij 
verschillende productieruns en loten.

• Draag bij plaatsing persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril, 
stofmasker, handschoenen en veiligheidsschoenen. Werk steeds in een goed 
geventileerde ruimte.

Algemeen
De tegels mogen geplaatst worden op wanden van bijvoorbeeld:
• privéwoningen: badkamer, keuken, waskamer, garage, kelder, slaapkamer, 

woonkamer,...
• professionele toepassingen: kantoorruimtes, sportzalen, winkelruimtes,...
• prefab huizen, caravans en woonwagens, boten,...
De tegels zijn in het bijzonder goed geschikt voor vochtige ruimtes.

De tegels mogen niet geplaatst worden:
• buitenshuis, wegens mogelijk verkleuring en het broos worden van het 

product, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of getoond op het inlegvel van 
het pak.

• in ruimtes met een temperatuur die hoger ligt dan 40°C of lager dan -10°C, 
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bijvoorbeeld een sauna of een koelruimte.
• op wanden waar de contacttemperatuur boven de 40°C kan liggen, 

bijvoorbeeld op een schouw, bij een fornuis of radiatoren,…
• in slecht geventileerde ruimtes.
• in ruimtes waar er een abnormaal hoge zwavelconcentratie (H2S)  

aanwezig is.

Acclimatisatie en controle
• De tegels gedurende 48 uur platleggen in de ruimte waar ze geplaatst 

zullen worden met een minimumafstand van 50 cm van de muren om aan 
te passen aan de omgevingsomstandigheden van de ruimte. De ideale 
omgevingstemperatuur voor en tijdens de plaatsing is ongeveer 20°C.

• Controleer elke tegel zorgvuldig bij daglicht vóór het plaatsen op krassen, 
deuken, beschadigingen, kleurverschillen en alle andere afwijkingen op de 
standaardkwaliteit. Een tegel die al voor het plaatsen fouten vertoont en 
toch geïnstalleerd wordt, wordt uitgesloten van onze garantie. Klachten 
over inherente gebreken die zichtbaar waren voor de plaatsing worden niet 
aanvaard na plaatsing.

• Gelieve bij plaatsing in een veranda of dergelijke ruimtes goed te letten 
op het gecombineerd effect van intense blootstelling aan zonlicht en 
verhoogde omgevingstemperatuur, aangezien de tegel op deze manier 
kan worden blootgesteld aan een temperatuur die hoger ligt dan 40°C. 
Gelieve dit te controleren voor plaatsing. Indien de temperatuur te hoog 
oploopt, mogen de tegels niet geplaatst worden. Deceuninck kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor schade in voorkomend geval.

Voorbereiding
• Op een oneffen of beschadigde ondergrond moet er een stevig raamwerk 

van dragers worden bevestigd om te zorgen voor een vlak oppervlak waarop 
de tegels worden geplaatst (tekening 1).
- Meestal wordt gekozen voor een houten latwerk. Kunststoflatten zijn ook 

mogelijk.
- Deze dragers worden dwars op de lengterichting geplaatst (vb. als de 

tegels horizontaal worden geplaatst, dan moet men de dragers verticaal 
plaatsen).

- De tussenafstand tussen de dragers mag maximaal 30 cm bedragen.
- Het is eveneens aangewezen om open ruimtes in het raamwerk achter de 

tegels te voorzien om een kleine luchtcirculatie toe te laten.
• Bij een vlakke ondergrond kan een eenvoudige (silicone)lijm worden 

gebruikt en hoeft er geen raamwerk te worden geplaatst. De tegels van 
DECORAMIC kunnen rechtstreeks op een bestaande tegelwand worden 
gelijmd zonder deze te verwijderen.
- Deze methode is enkel geschikt voor droge stof- en vetvrije oppervlakken. 

Bij vochtige en niet-vlakke muren raden we het gebruik van een latwerk 
aan.
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- Bevestig de lijm in een zigzagpatroon op de tegel of de ondergrond.
- Gebruik voor de tegels een lijm op basis van MS-polymeren, of een 

tweecomponenten-polyurethaanlijm. Gelieve steeds na te kijken of de 
lijm ook kan gebruikt worden op de ondergrond waartegen DECORAMIC 
geplaatst wordt.

• Hou ermee rekening dat de tegels van DECORAMIC kunnen uitzetten en 
krimpen bij grote temperatuurverschillen in een ruimte, en vang dit op door 
extra ruimte te laten aan de randen van het beklede oppervlak (1 mm per 
lopende meter DECORAMIC aan elke kant).
- Voorbeeld: voor een muurlengte van 5 m moet er 5 mm extra ruimte 

gelaten worden aan elke zijde van de te bekleden muur.

Plaatsing
• De tegels van DECORAMIC kunnen gemakkelijk worden versneden of 

ingekort met behulp van een handzaag, tafelzaag, een draagbare cirkelzaag 
of een steekzaag. Gelieve de nodige voorzorgen te nemen bij het hanteren 
van scherp gereedschap.

• Plaats de eerste tegel met de zijde (A) naar rechts (tekening 2)
• Fixeer vervolgens de tegel volgens één van volgende methodes (tekening 3):

- A: op een raamwerk met nagels via het lipje bovenaan. Zorg ervoor dat de 
nagel volledig vlak is met het lipje zodat de volgende rij er perfect in past.

- B: op een vlakke ondergrond met een eenvoudige (silicone)lijm (zie 
Voorbereiding).

• Verbind de volgende tegel langs de kopse kant (B) door de tand VOLLEDIG 
in de voeg te schuiven (tekening 4). Zorg dat de tegels altijd mooi waterpas 
in elkaars verlengde liggen zodat de volgende rij perfect evenwijdig aansluit. 
Bouw zo een volledige rij door de tegels te bevestigen met nagels of lijm. 
Zaag de tegel op maat op het einde van de rij.

• Schroef de eerste rij tegels eventueel aan de onderkant vast op een plaats 
die achteraf wordt bedekt door de plint (tekening 5). Controleer of de tegel 
werkelijk vastzit vooraleer verder te plaatsen.

• Neem het overblijvende stuk (minstens 30 cm lang om op de eerste 
dragende balk van het raamwerk te kunnen bevestigen) van de afgezaagde 
tegel en gebruik dit eventueel voor de volgende rij (tekening 6). U kan 
ervoor kiezen om het tegeleffect in verband (A) of gelijklopend (B) te 
installeren (tekening 7). De tegels kunnen zowel staand als liggend geplaatst 
worden. Vervolledig zo de plaatsing rij per rij.

Afwerking en onderhoud
• Bevestig zware accessoires zoals kapstokken, lichtarmaturen, spiegels en 

dergelijke niet rechtstreeks op de tegels, maar boor gaten door de tegels 
heen en gebruik toepassingsspecifieke schroeven en pluggen om de 
accessoires stevig te bevestigen in de achterliggende wand(tekening 8). 
Voorzie een versteviging achter de tegel.

• Bij plaatsing rond een doucheruimte, rond een bad of andere zeer vochtige 
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plaatsen moet er steeds een streepje silicone worden voorzien in de 
verbinding tussen de tegels onderling en tussen tegels en hulpprofielen 
om te zorgen voor een volledig waterdichte verbinding. Voorzie dus ook 
een streepje silicone tussen de tegel en de rand van de douche of het 
bad. Deceuninck kan enkel garanderen dat de tegels zelf watervast zijn. 
Het watervast maken van elke verbinding tussen en met de tegels is de 
verantwoordelijkheid van de installateur zelf, en bijgevolg kan Deceuninck 
niet aansprakelijk gesteld worden voor enig hieruit voortvloeiend 
schadegeval.

• Gebruik voor het onderhoud gewone huishoudproducten.
- Met een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel kan je de tegels grondig 

reinigen. Normaal gezien heb je echter enkel een vochtige doek nodig om 
de tegels schoon te maken

- Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve stoffen of poetsproducten op 
basis van chloor. Ook solventen zijn af te raden.

• Dit product is gemaakt uit pvc en is 100% recycleerbaar. Pvc bevat geen 
gevaarlijke stoffen.
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BEEBO - VERMONT - PRIMAVERA - NORDICA

Figuur 1-4:
Verticale plaatsing:
• Schroef de houten latten (aangeraden ± 29 x 22 mm) of de kunststof latten 

(P 9050, 30 x 20 mm) horizontaal aan de wand. 
Ventilatie van het rachelwerk alsook het gebruik van kunststof latten is 
wenselijk in vochtige ruimtes.

• Nagel of niet het start- of hoekprofiel op het rachelwerk.
• Plaats hierin het eerste kunststof profiel en nagel of niet het op het 

rachelwerk (hechtingen: min. H14 mm x B10.8 mm, nagels: min. H16 mm x 
Ø1.5 mm).

• Plaats de opeenvolgende profielen, goed aaneensluitend en nagel of niet ze 
iedere 30 cm.

Figuur 5:
Horizontale plaatsing:
• Schroef de houten of de kunststof latten verticaal aan de wand en volg 

dezelfde principes als voor de verticale plaatsing.
• Begin de plaatsing bovenaan en plaats de tand van de profielen naar boven.
• Volg dezelfde principes en voorschriften als bij verticale plaatsing.
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INBOUWEN VAN HALOGEENSPOTS

• De warmte afgegeven door de halogeenspot mag niet meer dan 60° C 
bedragen.

• Alle gekende merken hebben een aantal halogeenspots in het gamma 
die weinig warmte afgeven. Meestal zijn dit spots met een zogenaamde 
dubbele ring.

TOEPASSING BEKLEDINGSPROFIELEN ALS PLAFONDBEKLEDING

Voor grote ruimtes met weinig meubilair of weinig poreuze aankledingen waar 
het achtergrondgeluid beperkt moet worden zoals bijvoorbeeld klaslokalen, 
landschapskantoren, sportlokalen en dergelijke is het af te raden dit type 
bekledingsprofielen toe te passen als plafondbekleding.


