
AZULE CEMENTTEGELS
SPECIFICATIES

Azule cementtegels worden geheel met de hand en op ambachtelijke wijze vervaardigd. Het is 
een uniek en authentiek product en vergt daarom een iets andere behandeling met betrekking 
tot het leggen en onderhoud dan andere soorten tegels. De productie van cementtegels gebeurt 
zonder verhitting en de gebruikte ingrediënten zijn milieuvriendelijk en duurzaam. 

Lichte afwijkingen in kleur, vorm en patroon zijn inherent aan de productiewijze en de materiaal-
soort. Deze lichte afwijkingen dienen als normaal te worden beschouwd. Juist deze kenmerken 
geven deze tegels een bijzonder en uniek karakter

Toepasbaarheid 
Techniek 
Patroon 
Materialen 
Afmetingen 
Standaardmaat 
Dikte 
DIkte van toplaag
Gewicht 
Hoekafwijking
Slijtage toplaag 
Slipgroep certificaat 

Breukkracht

binnen en buiten, wand en vloer
ers onder hoge druk
koperen patronen mal, minimale dikte van individuele lijnen is 2.5 mm
marmerpoeder, vermalen kiezels, pigment, cement, water
lengte en breedte van 20 x 20cm en 14 x 14 cm; 
 20 x 20 cm (afwijking < 0,5mm)
1.6 cm (afwijking < 3mm)
3 - 5 mm
1.3 Kg per stuk (20 x 20 tegels)
max < 2°
Zoals marmer (klasse II/III) niet meer dan 0.45 G/cm2 
R10-R11 Inspectierapport Nr: 214-1404-1.1 (Zwitserland). Rapport op 
 aanvraag verkrijgbaar.
min 1200 N



Kleurechtheid 
Behandeling 

Milieu 

Vorstbestendigheid 

Voorzichtig met 
Onderhoud 
Opslag 
Verpakking standaard

kleurecht bij gebruik binnen, buiten kan vervaging optreden
cementtegels dienen geïmpregneerd te worden met een 
impregneermiddel
groen product. Er worden geen brandstoffen verbruikt tijdens het 
productieproces. 
bij juist impregneren met Azule Kleurverdieper zijn de tegels 
 vorstbestendig
zuren, kalkverwijderaars, chloor, azijn en vetten
zuurvrij middel, groene zeep, Azule Dweilzeep
droog en vorstvrij
standaard per 12 stuks tegels

Gebruik altijd Azule impregneer- en reinigingsmiddelen om de cementtegels te 
onderhouden en beschermen tegen vuil, vocht en weersinvloeden. De plaatsings- en 
behandelinstructies vindt u terug op onze website.
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Standaard vormen: Speciale vormen:

Barcelona

Hexagone

Diamond Plint

Universele border

Universele corner

Fishscale
OS

kleurlaag
cementlaag
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