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Plaatsen van wandtegels voor jouw droomwand
Gefeliciteerd! Je hebt een goede keuze gemaakt door wandtegels van X-tiles te kiezen voor jouw droom-

wand. Om jouw droomwand werkelijkheid te laten worden, is het natuurlijk belangrijk dat de tegels net-

jes worden geplaatst en dat jij echt kunt genieten van jouw droomwand. Hieronder lees je stap voor stap 

welke handelingen je moet doen om de wandtegels zo netjes mogelijk te plaatsen.

Voorbereiding: voorstrijk
De eerste stap is het checken op welk type ondergrond je de wandtegels gaat plaatsen. Wij raden aan om 

de ondergrond te behandelen met een voorstrijk. Dit zorgt voor een optimale hechting tussen de onder-

grond en jouw droomtegels en voorkomt loszittende tegels. Er zijn twee soorten voorstrijk, namelijk één 

voor zuigende ondergronden zoals gipsplaten, gestucte muren of wanden van cellenbetonblokken. Ge-

bruik voor deze ondergronden de voorstrijk Sopro GD749. 

Heb je een ondergrond die niet zuigend is, zoals een prefab betonwand, ondergrond van hout of al een 

bestaande tegelwand? Dan zul je de wand moeten insmeren met Sopro HPS 673. Dit is een voorstrijk voor 

niet-zuigende ondergronden. 

Voorbereiding: meten = weten
Oke, de wand is behandeld met voorstrijk. Je hebt je tegels en andere tegelzetbenodigdheden klaarstaan. 

Wat nu? Ons advies is om eerst te meten waar je het best kunt beginnen. Kom je met jouw tegelplan uit 

op alleen hele tegels, dan is het vrij eenvoudig om te starten. Mocht je niet uitkomen op hele tegels, dan 

zul je eerst moeten uitrekenen wat de verdeling is van jouw tegelplan. 

Op bovenstaande afbeelding zie je een verdeling van tegels over jouw wand. Bij de keukenwand links af-

gebeeld, zie je dat het tegelplan is berekend vanuit het midden van de afzuigkap. Hierbij zul je aan beide 

zijden van het keukenblok een gezaagde tegel hebben die aan beide zijden vrijwel gelijk van grootte is. 

Ook is hier gekozen voor een hele tegel bij de bovenzijde van de tegelwand tegen de afzuigkap aan. 

Verdeling vanuit midden
Start vanuit linksonder



Op de andere afbeelding is te zien dat het tegelplan is uitgewerkt vanuit linksonder. Hierbij zul je gezaag-

de tegels aan de bovenzijde van jouw tegelwand krijgen. Dit is in onze ogen minder fraai. Ook is te zien 

dat aan de rechterkant van de wand slechts een klein passtuk van een tegel overblijft.  Daarom is het 

belangrijk om al tijdens het bestellen van jouw wandtegels een plan te maken hoe jij de tegels wilt gaan 

verwerken.  

Heb je uiteindelijk een verdeling bedacht? Maak het jezelf makkelijk en zet strepen op de ondergrond. Zo 

weet je zeker dat je goed begint. Een goed begin is namelijk al het halve werk.

Het plaatsen van jouw wandtegels
Kies voor een juiste tegellijm om jouw tegels te verwerken. Wij adviseren Sopro FF450 tegellijm. Dit 

is een poederlijm die geschikt is voor gebruik in zowel droge ruimten (zoals keukenwanden en toi-

let) als ook in natte ruimten (zoals de doucheruimte). 

Mix de lijm met water volgens de gebruiksaanwijzing zoals op de verpakking staat. Wij adviseren 

om de lijm machinaal te mixen met bijvoorbeeld een schroeftol met een mixer zoals afgebeeld. Zo 

weet je zeker dat de lijm goed wordt gemixt.  

Breng vervolgens met de lijmkam rillen op de wand waar je jouw tegels op wilt plakken. Vind je het lastig 

om de lijm op jouw lijmkam te krijgen, gebruik dan een kleine troffel om de lijm op de lijmkam te verde-

len. Het is ook mogelijk om met de lijmtroffel telkens wat lijm op de achterkant van de tegel aan te bren-

gen en de tegel vervolgens op de wand te plaatsen. 

Wij adviseren om afstandsplaatjes te gebruiken bij het plaatsen van de Marokkaanse tegels. Gebruik ook 

een lange waterpas om ervoor te zorgen dat de tegels gelijk blijven in elke rij. 

Het zagen van wandtegels
Vrijwel altijd zul je een paar tegels moeten zagen en/of snijden. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een tegelsnij-

der gebruiken. Hiermee maak je een snede in het glazuur en breek je vervolgens de tegel op de gewens-

te maatvoering door te drukken. Heb je geen tegelsnijder? Met een haakse slijptol kun je de tegels ook 

eenvoudig zagen. Gebruik hiervoor wel een diamantschijfje. 

Moet je een hoek van een tegel zagen, voor bijvoorbeeld een stopcontact? Dan kun je ook een decou-

peerzaag gebruiken met een zaagblad dat geschikt is om tegels te zagen. Zaag langzaam de hoek uit de 

tegel en pas op met je vingers. 
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Het voegen van tegels
Het voegen van wandtegels is vrij eenvoudig. Mix het voegsel met water volgens de gebruiksaanwijzing 

zoals op de verpakking staat. Wij adviseren om het voegsel machinaal te mixen met bijvoorbeeld een 

schroeftol met een mixer. Is de voeg te droog, voeg dan telkgens een kleine hoeveelheid water toe. 

Mocht het voegsel té nat zijn, voeg dan wat droog poeder van het voegsel toe om het te verdikken. Wij 

raden daarom ook aan om niet een gehele zak voeg tegelijk aan te maken, maar telkens kleinere hoeveel-

heden. 

Het voegen gebeurt met een voegbord. Dit is een plastic bord met een 

rubberen onderkant. Hiermee kun je goed het voegsel tussen de voe-

gen duwen. Plaats wat voegsel uit de emmer op het voegbord en breng 

het aan op de muur die je gaat voegen. Eventueel kun je de lijmtroffel 

gebruiken om het voegsel uit de emmer op het voegbord te krijgen. 

Voeg jouw droomwand en laat het voegsel wat opstijven. Meestal is dit 

te herkennen aan de doffere waas die op de wandtegels verschijnt. Dat 

is het teken dat je de wand kunt gaan afsponsen. Let op: heb je weinig 

of geen ervaring met het voegen van tegels. Voeg dan telkens kleine 

stukken en spons het af. Voeg je een te grote hoeveelheid af, dan be-

staat de kans dat het voegsel te snel droogt waardoor het lastig is om 

het overtollige voegsel te verwijderen. 

Het afsponsen van tegels gebeurt met een schone grotere spons en een emmer of bak met schoon wa-

ter. Maak de spons niet te nat en maak hiermee voorzichtig de gevoegde wand schoon. Trek je per onge-

luk een voeg open met de spons, vul het dan snel met voegsel en laat het plek iets opstijven voordat je de 

tegel opnieuw afsponst. 

Omdat voegen toch wat kliederig kan zijn, raden wij jou aan om de vloer of aanrechtblad tegen jouw 

droomwand even af te dekken. Dit kan met plastic of een oud laken. Zo voorkom je vuiligheid van voegsel 

op jouw aanrechtblad of vloertegels.

Nog vragen?
Heb je nog vragen over het plaatsen van jouw nieuwe wandtegels? Neem dan even contact met ons op 

en vertel waar je tegenaan loopt. Dan helpen we jou verder en zorgen wij dat je zo snel mogelijk kunt ge-

nieten van jouw nieuwe wandtegels. 


