
Interreg FCRBE

REUSE 
TOOLKIT

Keramische wandtegels - faience
Binnenafwerking  → Tegels

4.32 v.01_2021_NL /  1 7

Disclaimer 

Deze fiche is bedoeld voor ontwerpers, bestekschrijvers en andere leden van projectteams die dit bouwmateriaal of -product willen herge-
bruiken. Ze maakt deel uit van een reeks fiches met als doel de momenteel beschikbare informatie samen te brengen om het hergebruik van 
bouwmaterialen en -producten te vergemakkelijken. 

Deze fiche is opgesteld door Rotor vzw/asbl in het kader van het Interreg FCRBE-project - Facilitating the Circulation of Reclaimed Building 
Elements, gesteund door het volledige projectpartnerschap. Informatiebronnen zijn onder meer de ervaring van hergebruikhandelaars en de 
betrokken projectpartners, lessen uit voorbeeldprojecten, beschikbare technische documentatie, etc.  

De reeks fiches is opgesteld tussen 2019 en 2021. Aangezien de hergebruiksector volop evolueert is het mogelijk dat sommige gegevens, voo-
ral met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid, mettertijd veranderen. Wanneer in de tekst wordt verwezen naar Europese normen is het 
aan het projectteam om, indien nodig, te verwijzen naar hun nationale implementaties en lokale bijzonderheden.  

Het is belangrijk op te merken dat de hier gepresenteerde informatie niet exhaustief is of de deskundigheid van professionals beoogt te ver-
vangen. Specifieke vragen zijn altijd projectgebonden en moeten als dusdanig worden behandeld. 

De volledige verzameling fiches (inclusief de inleidende fiche) is vrij verkrijgbaar op verschillende referentiewebsites (o.a. opalis.eu, nweu-
rope.eu/fcrbe, futureuse.co.uk). 

Een niet-exhaustieve lijst van handelaars in gerecupereerde bouwmaterialen is beschikbaar op opalis.eu en salvoweb.com.  

---  

Interreg FCRBE-partnerschap: Bellastock (FR), Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf / WTCB (BE), Leefmilieu Brussel 
(BE), het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / CSTB (FR), Confederatie Bouw (BE), Rotor (BE), Salvo (UK) en University of Brighton 
(UK)  

De informatie in dit document is niet noodzakelijkerwijs een weergave van het standpunt van alle partners van het FCRBE-project, noch van de 
financierende autoriteiten. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de inhoud van deze fiches gecrediteerd onder het Creative Commons Attribution NonCommercial - 
Share Alike formaat (CCBY-NC-SA).  

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de in dit document gebruikte afbeeldingen eigendom van Ⓒ Rotor vzw/asbl of Ⓒ Opalis.  Voor alle 
andere afbeeldingen werd er systematisch om toestemming tot publicatie gevraagd aan hun auteurs of rechtmatige eigenaars. Wanneer dit 
verzoek niet werd beantwoord namen we aan dat er geen bezwaren waren tegen het voorgenomen gebruik van de afbeelding. Indien u van 
mening bent dat deze interpretatie onredelijk is, gelieve het ons dan te laten weten. 

http://opalis.eu
http://nweurope.eu/fcrbe
http://nweurope.eu/fcrbe
http://futureuse.co.uk
http://opalis.eu
http://salvoweb.com


Beschrijving van het materiaal 

Faience tegels (hierna ook kortweg 
‘tegels’ genoemd) kunnen gemakkelijk 
worden herkend aan hun geglazuurd op-
pervlak. Ze worden geproduceerd op basis 
van een mengsel uit kleipasta, kwarts en 
kalk, met een witte, aarde- of kleurtint, 
dat een eerste maal wordt gebakken op 
een temperatuur van 1000°C tot 1200°C. 
Op deze ‘biscuit’ wordt vervolgens een 
kleurloze of gekleurde glazuur aange-
bracht, waarna de tegels een tweede keer 
worden gebakken op 1050°C. De biscuit 
zelf is doorgaans zeer poreus (poreusheid 
Eb > 10%) maar de veel minder poreuze 
glazuurlaag beschermt de tegels tegen 
slijtage en maakt hun oppervlak minder 
vochtdoorlatend. 

Faience tegels worden reeds eeuwenlang 
geproduceerd, maar kenden vooral in de 
20ste eeuw een enorme toename in gebruik. 
Een bekend voorbeeld is het model dat in de 
metrostations van Parijs gebruikt werd, en 
dat tot op de de dag van vandaag in produc-
tie is. Faience tegels worden doorgaans ge-
bruikt in zowel private als openbare gebou-
wen en gemeenschapsvoorzieningen, voor-
namelijk in sanitaire ruimtes. Ze zijn niet te 
verwarren met tegels uit geglazuurde kera-
miek of porselein, die sterker, minder poreus 
en meer (thermisch) schokbestendig zijn.  

Hergebruik van deze tegels is mogelijk, 
maar sterk afhankelijk van de staat van de 
glazuurlaag. Als deze laag is beschadigd, zal 
het product veel van haar interessante kwali-
teiten verliezen en het aantal nieuwe toepas-

singen aanzienlijk worden beperkt. Boven-
dien is de demontage vaak zeer delicaat. Om 
die redenen zijn grote loten faience tegels 
zeldzaam op de hergebruikmarkt. Meer cou-
rant, echter, zijn kleine loten tegels met 
handgeschilderde motieven en/of van grote 
historische waarde (bv. faience tegels van 
Delft). 

→ Formaten: de meeste tegels zijn vierkant of 
rechthoekig. Hun nominale afmetingen zijn 
doorgaans 10×10 cm, 15×15 cm, 20×20 cm, 
10×20 cm en 7,5×15 cm (‘metro tegels’). Ook 
kleinere randtegels komen voor. De dikte 
varieert naargelang het model maar ligt ge-
woonlijk tussen 5 en 7 mm. 

→ Afwerking: het zichtbare oppervlak is afge-
werkt met een matte of glanzende glazuur. 
De randen van de tegels worden op uiteen-
lopende wijze afgewerkt: rechte randen (met 
of zonder glazuur), afgeschuinde of afge-
ronde randen aan één zijde (boordtegels) of 
twee zijden (hoektegels).  

→ Textuur: de (zichtbare) bovenlaag is voor-
namelijk glad en gelijkmatig. De randen kun-
nen gedeeltelijk zijn afgewerkt met glazuur. 
Het oppervlak van sommige modellen of 
boordtegels kan voorzien zijn van een reliëf. 
De (niet zichtbare) onderzijde is voorzien van 
een licht reliëf voor een betere hechting aan 
de onderlaag. Op de onderkant wordt vaak 
de naam van de fabrikant aangebracht. 

→ Kleuren: er bestaan veel kleurvariaties, van 
effen kleurvlakken tot decoratieve motieven. 
De kleuren zijn vaak levendiger dan bij hun 
tegenhangers uit keramisch gres. Als de gla-
zuur versleten is, zal de witte of aardekleur 
van de biscuit zichtbaar worden.
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Recuperatie van het materiaal  

Faience muurtegels zijn veel voorkomend 
in bestaande gebouwen. Hoewel hun de-
montage zeer delicaat is lenen deze tegels 
zich zeer goed voor hergebruik in situ of 
via de professionele hergebruikmarkt.  

→ Demontagetests: deze laten toe de haalbaa-
rheid van de demontage na te gaan. De 
plaatsing (hetzij met kalk- of cementmortel, 
lijmmortel of lijm) en de eigenschappen van 
de voegen (dikte en samenstelling) bepalen 
in belangrijke mate of het materiaal correct 
kan worden gedemonteerd. 

→ Demontage: een zorgvuldige demontage is 
er op gericht de integriteit van de tegels en 
een zekere homogeniteit van de loten te 
waarborgen. Om het risico op schade tijdens 
de demontage te beperken is het raadzaam 
de spanning in de tegels te verminderen door 
op voorhand de mogelijkheid tot speling te 
voorzien langs twee loodrechte zijden van de 
tegels. Dit houdt gewoonlijk in dat de tegels 
die zich tegen de rand van de ruimte bevin-
den worden gebroken en verwijderd. De 
gedemonteerde tegels worden gesorteerd op 

kwaliteit, kleur, afmetingen en hun graad van 
‘netheid’ (de aanwezige mortelresten). Ze 
worden opgeslagen op hun zijkant, bij voor-
keur met de zichtbare bovenkanten tegen 
elkaar, om schade aan de glazuurlaag te be-
perken. 

→ Behandeling: de voornaamste behandeling 
die wordt voorgesteld door leveranciers van 
gerecupereerde faience tegels is de mecha-
nische reiniging van mortelresten van de 
onderzijde en de randen. De tegels worden 
met behulp van een scherp gereedschap 
handmatig gereinigd en dienen systematisch 
te worden gesorteerd. Tegels met afschilfe-
ringen, barsten en/of scheurtjes in de glazuur 
worden niet meer gebruikt. Tegels met lijm-
resten worden vaak 'as is' verkocht (in de 
staat waarin ze verkeren). Dit betekent dat er 
specifieke aandachtspunten zijn wanneer ze 
opnieuw worden geplaatst (het is raadzaam 
advies te vragen aan een professionele tegel-
legger). 

→ Stockage: De loten tegels worden in bulk 
opgeslagen op palletten, in kisten of verpakt 
in pakketten, waarbij de nodige maatregelen 
moeten worden genomen om slijtage en 

beschadiging van de glazuur te vermijden. De 
tegels worden idealiter opgeslagen op een 
vorstvrije locatie waar ze zijn beschut tegen 
de weersomstandigheden. 

→ Transport en levering: de nodige voorzorg-
smaatregelen moeten worden genomen 
tijdens het transport en de levering om 
schade te voorkomen (pallet stevig bevestigd, 
omwikkeld met plasticfolie, etc.). Daarenbo-
ven vereenvoudigen voorverpakte tegels 
eveneens de plaatsing. 

Het is raadzaam om gespecialiseerde 
vakmensen in te schakelen om ervoor te 
zorgen dat deze handelingen goed worden 
uitgevoerd.

Demontage van de tegels Gedemonteerde tegels Opnieuw verpakte tegels in pakketten

Recuperatie van het materiaal 
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Toepassingen en plaatsing 

Faience tegels zijn aanbevolen voor 
muurbekledingen binnen, in droge ruimten 
of ruimten met een lage vochtigheidsgraad 
(d.w.z. mogelijks bevochtigd door waterstra-
len onder lage druk en met een maximale 
luchttemperatuur van 40°C). Dit zijn ruimtes 
en lokalen voor particulier gebruik, indivi-
duele en collectieve douchecellen (zonder 
installaties voor hydrotherapeutische mas-
sage) en sanitaire lokalen met een gematigd 
tot regelmatig (collectief) gebruik. Ondanks de 
glazuurlaag kunnen de muurtegels (tegels + 
voegen) niet worden beschouwd als volledig 
waterdicht. 

Bij de precieze keuze van de tegels dient 
men altijd rekening te houden met de 
beoogde toepassing (zie § ’Eigenschappen en 
geschiktheid voor beoogd gebruik'). Men moet 
altijd de nationale en Europese productnor-
men raadplegen (EN 14411) alsook de gel-
dende uitvoeringsnormen en de regels van 
de kunst respecteren. 

De plaatsing van volledig gekuiste gere-
cupereerde tegels is identiek aan die van 
nieuwe tegels. De gekuiste hergebruiktegels 
zijn geschikt voor dezelfde verscheidenheid 
aan legmethodes en patronen. Men dient 
rekening te houden met dezelfde aandachts-
punten, met name: eigenschappen en staat 
van de ondergrond, plaatsings- en voegpro-
ducten en -technieken, droogtijd en uitvoe-
ringstermijn, uitzettings- en afwerkingsvoe-
gen, accessoires (boordtegels, hoek- en stop-
profielen), waterdichtheid van de onderlaag, 
vlakheid van de vloer, algemene kosten, etc. 

Uitstekende hoeken en zichtbare randen 
kunnen afgewerkt worden met tegels met 
afgeronde randen (niet courant te vinden op 
de hergebruikmarkt) of geglazuurde rechte 
randen. In dergelijke gevallen kunnen loten 
hergebruiktegels aangevuld worden met 
nieuwe tegels. Voor de afwerking van hoeken 
dient men standaard tegelprofielen uit PVC 
of aluminium te voorzien. 

De toleranties die de onderlaag moet 
kunnen opvangen zijn afhankelijk van het 
gewenste niveau van afwerking en de geko-
zen plaatsingstechniek. Het gebruik van tradi-
tionele mortel maakt het corrigeren van on-
regelmatigheden, zoals mortelresten op de 
onderkant van de tegels, makkelijker dan 
wanneer de tegels met een lijmmortel of lijm 
worden geplaatst. Indien de tegels in een 
dunne laag mortel worden geplaatst, dient 
de onderlaag te voldoen aan dezelfde tole-
ranties inzake vlakheid, loodrechtheid en 
niveauverschillen als die voor de tegels zelf. 

Mortelresten op de randen kunnen de 
nominale afmetingen, kleur en samenstelling 
van de voegen beïnvloeden.  

Om de plaatsing te vergemakkelijken ziet 
het projectteam erop toe dat er partijen ge-
bruikt worden met een zekere mate van ho-
mogeniteit wat betreft de volgende kenmer-
ken: 

→ Samenstelling van het lot: het lot moet vol-
ledig zijn samengesteld uit faience muurte-
gels. 

→ Afmetingen: de afmetingen van de tegels 
moeten homogeen zijn, dikte inbegrepen. De 
tolerantie wat betreft de afmetingen wordt 
bepaald door het projectteam naargelang het 
gewenste uitzicht, de dikte van de voegen en 
de plaatsingstechniek. 

→ Tint: lichte kleurschakeringen zijn mogelijk 
(net als bij nieuwe producten). In het geval 
van hergebruiktegels kunnen deze variaties 
te wijten zijn aan de vroegere blootstelling 
aan licht. Het is raadzaam de tegels te men-
gen tijdens de plaatsing. De ontwerper kan 
ook expliciet opteren voor een motief met 
tegels in zeer uiteenlopende kleuren, met het 
oog op een interessant architecturaal resul-
taat. Tegelijk kan men zo beroep doen op een 
groter aanbod van tegels. 

→ Staat: gerecupereerde faience muurtegels 
kunnen beschadigingen vertonen zoals teke-
nen van oppervlakkige slijtage, afgeschilferde 
en gekartelde randen, kleine gaatjes, afschil-
feringen op het oppervlak, barsten ontstaan 
tijdens de productie of het bakken, en haar-
scheurtjes die de biscuit blootstellen aan 
schade. Deze beschadigingen verhogen het 
risico op vochtopname en kunnen vlekken 
onder de glazuur in de hand werken. Het is 
de verantwoordelijkheid van het projectteam 
om een aanvaardbare graad van imperfectie 
te definiëren die rekening houdt met het 
beoogde gebruik, door de aanvaarding of 
afwijzing van bepaalde gebreken te specifice-
ren (bv. enkel breuken en afschilferingen < 25 
mm² toegestaan). Dit principe kan visueel 
worden beschreven om de inspectie van de 
tegels te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld: 

→ Hoeveelheid: sommige leveranciers reke-
nen automatisch een surplus van 5% bij de 
levering van hun product indien ze niet in 
staat zijn de homogeniteit van de bovenge-
noemde kenmerken te garanderen. Er kan 
met eenzelfde surplus gerekend worden in 
het geval van hergebruik in situ. 

Denk omkeerbaar! 

Het gebruik van een bastaardmortel (kalk-ce-
ment) en voegen op basis van harsvrije cement 
vergemakkelijken toekomstige demontages. 
(Deze plaatsingsmethoden, die niet worden 
vermeld in de huidige geharmoniseerde Eu-
ropese normen, hebben echter een lagere 
hechtingsgraad. Bij voorkeur worden deze dan 
ook voorbehouden voor ondergronden met een 
zeer hoge dimensionale stabiliteit).

Toepassingen en plaatsing
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De meeste professionele leveranciers kun-
nen garanderen dat de geleverde partijen 
aan deze eisen voldoen. 

Over het algemeen worden gerecupe-
reerde bouwmaterialen verkocht ‘as is’ (in de 
staat waarin ze verkeren). De verkoopsvoor-
waarden kunnen echter specifieke garanties 
bevatten, eigen aan het materiaal. Bepaalde 
leveranciers kennen de herkomst van het 
materiaal en/of kunnen specifieke informatie 
verstrekken over het aangekochte product 
(zie de inleidende fiche voor meer 
informatie). 

Faience tegels op een bastaardmortel Close-up van craquelé

Craquelé is een geheel van in elkaar verweven 
haarscheurtjes die de glazuurlaag van een tegel 
aantasten. Dit kan het doelbewuste gevolg zijn 
van de spanning tussen glazuur en biscuit tij-
dens de productie (i.f.v. een decoratief effect) of 
onbedoeld door spanningen die optreden na 
plaatsing (bv. als gevolg van structurele 
beperkingen, opzwelling van de biscuit door 
overmatige vochtopname, differentiële span-
ningen, plaatsingstechniek en/of ongeschikte 
ondergrond, etc.). Water en andere vloeistoffen 
kunnen ten gevolge van craquelé gemakkelijker 
doordringen in de biscuit. In ruimtes waar 
tegels met craquelé blootgesteld worden aan 
vloeistoffen die vlekken kunnen maken dient een 
bijkomende waterafstotende beschermlaag te 
worden aangebracht (keukens, sanitair, etc.).

Toepassingen en plaatsing
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Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik 

De geharmoniseerde Europese norm EN 14411 omschrijft de relevante eigenschappen (naargelang de context) voor het bepalen van de 
geschiktheid voor beoogd gebruik van keramische tegels. Hoewel deze kenmerken beschreven zijn voor nieuwe materialen kunnen ze 
ook nuttig zijn in het specifieke geval van gerecupereerde faience muurtegels. 

In het geval van specifieke en veeleisende toepassingen moeten parameters met betrekking tot eigenschappen als slijtvastheid, de schok-
bestendigheid, de weerstand tegen breuk, etc. worden gemeten en gekwantificeerd door middel van proeven die worden uitgevoerd in erkende 
laboratoria.

Eigenschappen Muurbekledingen binnen

Afmetingen (lengte, breedte, dikte) Dit kenmerk hangt nauw samen met de mate van sortering en reiniging van de gerecupereerde 
tegels. Een nauwkeurig visueel onderzoek van de partij volstaat vaak.

Geometrie (rechtheid van de randen, hoeken, 
vlakheid van het oppervlak)

Dit kenmerk hangt nauw samen met de mate van sortering en reiniging van de gerecupereerde 
tegels. Een nauwkeurig visueel onderzoek van de partij volstaat vaak.

Kwaliteit van het oppervlak De glazuurlaag moet zorgvuldig worden geïnspecteerd op haarscheurtjes, deuken, schilfers en bars-
ten.

Lichte kleurverschillen Te evalueren wanneer relevant geacht voor specifieke toepassingen. 

Weerstand tegen breuk Voornamelijk afhankelijk van de dikte en porositeit van de tegel. Te evalueren in het geval van hoge 
mechanische belastingen. 

Slijtvastheid Te evalueren voor specifieke toepassingen (industrieel, commercieel, etc.) met een groot risico op 
krassen en schuursporen door karren, vaten, etc. 

Schokbestendigheid Te evalueren voor specifieke toepassingen (industrieel, commercieel, etc.) met een groot risico op 
krassen en schokken door karren, vaten, etc. 

Lineaire thermische uitzetting De tegels hebben een lage thermische uitzettingscoëfficiënt. 

Thermische schokbestendigheid Te evalueren voor specifieke toepassingen waarbij de tegels worden onderworpen aan hoge ther-
mische belastingen. 

Uitzetting door vochtopname De uitzetting door vochtopname is zeer laag voor keramische tegels. 

Waterabsorptie en ondoordringbaarheid voor 
andere vloeistoffen die op de muur kunnen 
spatten

Een glazuurlaag in goede staat garandeert een relatief goede waterdichtheid van de tegels. Gezien 
de hoge poreusheid van de biscuit is het echter afgeraden de faience tegels te gebruiken in omge-
vingen met een zeer hoge vochtigheidsgraad. Naargelang de graad van blootstelling aan water dient 
men er ook op toe te zien dat de onderliggende drager waterdicht is alvorens men de tegels plaatst.

Bestendigheid tegen craquelé Te evalueren voor toepassingen waarbij de tegels in contact komen met vloeistoffen die mogelijk 
vlekken kunnen maken (keukens, sanitair, etc.).

Adhesie aan mortel- dispersielijmen of reactie-
lijm

Te evalueren naargelang de voorziene plaatsingsmethode en de prestatieklassen van de producten 
die worden gebruikt voor de plaatsing. 

Brandreactie Conform het besluit 96/603/CE van de Europese Commissie worden vloerbekledingen uit kera-
mische tegels geklasseerd als niet brandbaar materiaal en behoren ze zonder voorafgaande tests tot 
de Europese brandreactieklasse A1.

Verwijdering van gevaarlijke stoffen (lood en 
cadmium)

Enkel vereist voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen (zie Verordening CE 
N°1935/2004 en Richtlijn 84/500/CEE).

Bestendigheid tegen hoge of lage concentraties 
van zuren en basen

Het gebruik van gerecupereerde faience muurtegels wordt afgeraden voor toepassingen waaraan 
intensieve eisen worden gesteld, zoals in laboratoria.

Vlekbestendigheid Een glazuurlaag in goede staat garandeert een goede waterdichtheid van de tegels. Als er scheurtjes 
zijn, moet een bijkomende waterafstotende beschermlaag worden aangebracht om vlekken te voor-
komen.

Geschiktheid voor reiniging en onderhoud Te evalueren naargelang het gebruikte reinigingsproduct, de waterdruk en de textuur van de boven-
laag van de tegel (de staat van de glazuurlaag).

Gemak van reparaties en aanpassingen Te bepalen met de professional die verantwoordelijk is voor de plaatsing.

Emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) De vluchtige organische stoffen worden vernietigd op het moment van de verbranding van alle or-
ganische stoffen die eventueel aanwezig zijn in de klei. Keramische tegels worden dus beschouwd 
als VOS-vrij. De producten voor de plaatsing en bescherming van de tegels kunnen echter wel uitsto-
ters zijn van VOS.
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Beschikbaarheid 

Geglazuurde faience muurtegels zijn 
relatief gemakkelijk te vinden op de herge-
bruikmarkt. Hun beschikbaarheid hangt ech-
ter af van de benodigde hoeveelheden. Ter 
indicatie: 

Richtprijzen op de hergebruikmarkt (ex-
clusief BTW) 

Aan de hand van een niet-exhaustieve steek-
proef van de West-Europese hergebruik-
markt (België, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Nederland) konden enkele richtprijzen wor-
den afgeleid: 

Prijs van de demontage: 15 - 25 €/m² 

Prijs van de reiniging: 25 - 35 €/m² 

Prijs van de levering: naargelang het formaat, 
motief, algemene staat, etc. (voor niet-anti-
eke tegels) 

→ Gekuiste faience muurtegels: 25 - 50 €/m² 

Gevaarlijke stoffen en voorzorgsmaatre-
gelen 

Zware metalen: de bestanddelen van de 
glazuur waarmee faience tegels zijn afge-
werkt kunnen lood- en cadmiumatomen 
bevatten. Deze zware metalen zijn schadelijk 
voor mens en milieu en kunnen zich vers-
preiden door contact met voedingsmiddelen. 
Als specifieke technische documentatie ont-
breekt dient men extra waakzaam te zijn met 
tegels voor werkvlakken en muren waar voe-
ding wordt verwerkt. Voor meer informatie is 
het aangeraden de Europese verordening CE 
N°1935/2004 en de richtlijn 84/500/CEE te 
raadplegen waarin de aanbevolen grens-
waarden zijn vastgesteld. Deze vereiste kan 
worden gecontroleerd door erkende contro-
leorganen. 

Asbest: sommige types tegellijm die voor 
1990 gebruikt werden kunnen asbest bevat-
ten. Zelfs al is het risico laag (< 1 tot 10 % 
naargelang toepassingen en regio) moeten 
nodige maatregelen worden genomen om 
een correcte diagnose te stellen. Het risico is 
iets hoger bij lijmen die voor plinten gebruikt 
werden. Ook uitzettingsvoegen kunnen as-
best bevatten.  

Frequent 1 tot 5m2

Ocasioneel 5 tot 20m2

Zelden > 20 m2

Embodied carbon (cradle to gate - productie A1-A3) kg CO2 eq./m² kg CO2 eq./kg

Mosa Wall Tiles - Individuele verklaring (ter indicatie) 5.63 0.31

INIES databank (FR) – Algemeen gegeven 11.30 (*) 0.63

ICE databank (UK) 17.94 0.78
 Indicatieve waarden voor een gemiddelde dikte van 6 mm en een geschatte dichtheid van 1800 kg/m³, (*) Inclusief lijm en voeg 

Het hergebruiken van 100 m² faience muurtegels voorkomt de uitstoot van ~56 tot ~180 kg CO2 eq. gerelateerd aan de productie van 
nieuwe tegels (enkel de productiefase). Dit komt overeen met een traject van ~ 336 tot ~1080 km in een kleine dieselwagen.

Wist je dat? 

Ter indicatie: de markt voor nieuwe muurtegels 
in Frankrijk bedraagt ca. 50 miljoen m²/jaar 
(alle verschillende soorten samen).

Hergebruikte faience tegels in een sanitaire ruimte (BE). 
Ⓒ VLA Architecture.

Hergebruikindicatoren

Gespecialiseerde leveranciers vinden 

 
           salvoweb.com       opalis.eu

Tip bij het ontwerpen! 

Om de kans te vergroten voldoende tegels te 
vinden op de hergebruikmarkt kan het project-
team ervoor kiezen om grote oppervlakken op 
te splitsen in kleinere partijen (bv. door verschil-
lende motieven te voorzien in elke ruimte).
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Keramische wandtegels - faience
Binnenafwerking  → Tegels
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