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Dit is een algemene beschrijving voor de plaatsing van verstelbare tegeldragers t.b.v. verhoogde terrassen.
Gelieve geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen van gereedschap en gebruik van de dragers.

De functie van de verstelbare drager is om tegels verhoogd stabiel te plaatsen. De bovenzijde is verdeeld in 4
hoeken, gescheiden door een voegkruis. Het is belangrijk dat de tegels stabiel liggen en voldoende gedragen
worden.
Indien tegels in het midden van de tegel ondersteuning nodig hebben vanwege een te geringe sterkte, dan
kan het voegkruis weggenomen worden zodat een vlakke bovenzijde ontstaat. Plaats de extra drager in het
midden van de tegel.
STAP 1:
Zorg voor een stabiele en vlakke ondergrond waar de dragers op geplaatst worden. De diameter van de voet
is zodanig dat de druk door personen gebruik verdeeld wordt. Te zachte ondergrond eventueel verdichten met
split zodanig dat deze stabiel is.
STAP 2:
Begin om 1 tegel waterpas te plaatsen op 4 dragers. Hoogte wordt als volgt aangepast:
• Bij dragers lager dan 4 cm: door het draaien van de bovenzijde. Til de tegel iets op om draaien mogelijk te
maken
• Bij dragers hoger dan 4 cm: door het draaien van de ring (zie foto)
Draai totdat het geheel waterpas en stabiel is.

STAP 3:
Zet 2 dragers erbij om de volgende tegel te plaatsen, herhaal het proces van waterpas stellen.
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Noot:
Als accessoire zijn 1 mm harde en 3 mm zachte opvulplaatjes beschikbaar. De harde plaatjes kunnen gebruikt
worden als tegels niet dezelfde dikte hebben om toch gelijke bovenzijde te realiseren. De 3 mm zachte
vulplaatjes zijn geluiddempend ‘anti-slip’ waardoor tegels steviger liggen. Ze zijn makkelijk deelbaar naar
behoefte.
STAP 4:
Nabij obstakels of muren waar er onvoldoende plaats is voor de verstelbrae
drager zijn er 3 oplossingen om tegels toch te ondersteunen:
• Breek 2 van de 4 delen van het voegkruis weg en schuif de tegeldrager
iets onder de tegels zodanig dat de tegel nog stabiel is
• Zaag de drager eenzijdig, max tweezijdig af conform de lijnen aan
de onderzijde aangegeven. Dit vergt professioneel gereedschap en
inachtneming van geldende veiligheidsvoorzieningen.
Bij twijfel of vragen kunt per contact opnemen met een professionele plaatser of
BERA B.V. - 033 2570302

