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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 

Tegels op basis van cement (hierna kort-
weg ‘tegels’ of ‘cementtegels’ genoemd) 
lenen zich zeer goed voor hergebruik. Het 
zijn sterke tegels met een lange levens-
duur. Ze worden geproduceerd op basis 
van een mengsel uit gekleurd cement en 
zand dat wordt vormgegoten en geperst, 
waarna ze drogen zonder te worden ge-
bakken. Sommige tegels bevatten stee-
nachtig granulaat ingewerkt in de massa 
of in een slijtvaste bovenlaag. De tegels 
danken hun sterkte aan het uitgeharde 
cement, dat hen bestand maakt tegen 
druk, schokken en vervormingen. Rechte 
voegen garanderen bovendien voldoende 
vlakheid. Deze eigenschappen maken van 
de cementtegel een geliefd materiaal in 
de utiliteitsbouw, in het bijzonder in 
ruimtes voor het gebruik van machines en 
werktuigen op wielen. Vanwege hun sa-
menstelling zijn ze echter poreus en ge-
voelig voor vorst, zuur en vlekken (tenzij 
ze worden behandeld met een vulmiddel). 

Cementtegels werden in overvloed ge-
produceerd sinds het einde van de 19de 
eeuw in Europa. Ze zijn dan ook relatief ge-
makkelijk te vinden bij professionele leveran-
ciers van hergebruikmaterialen. Ze zijn niet te 
verwarren met andere soorten tegels zoals 
keramische tegels (die net als cementtegels 
een heel decoratief oppervlak kunnen heb-
ben), samengestelde steen op basis van hars 
(beiden zijn slijtvaster en minder poreus), of 
betondallen. Ook circuleert er een foutief 
commercieel gebruik van de term ‘cementte-
gel’ waar eigenlijk een tegel met traditioneel 
motief wordt bedoeld.  

We maken een onderscheid tussen twee 
grote categorieën cementtegels naargelang 
de samenstelling van de zichtbare laag: 

1. 'Cement' tegels 

Deze zijn: 

→ enkellaags, bestaande uit wit of grijs ce-
ment, steenpoeder en kleurpigment.  

→ dubbellaags, samengesteld uit een slijt-
laag (zichtbare zijde) met een gelijkaar-
dige samenstelling als de enkellaagse 
tegels, en een onderlaag (zool) van zand, 
grijs cement en fijn grind voor stevigheid. 
De slijtlaag is dun (ca. 4 mm) in vergelij-
king met de totale dikte van de tegel (> 15 
mm). 

2. Terrazzo tegels  

Deze zijn: 

→ enkellaags, samengesteld uit een aange-
past granulaat van steenpoeder, korrels 
en scherven, omgeven door een grijze of 
witte cementpasta en kleurpigment.  

→ dubbellaags, samengesteld uit een slijt-
laag (zichtbare zijde) met een gelijkaar-
dige samenstelling als de enkellaagse 
tegels, en een onderlaag (zool) van zand, 
grijs cement en fijn grind voor stevigheid.

Dubbellaagse cementtegel 

Enkellaagse cementtegel - zichtbare zijde

Enkellaagse cementtegel - achterzijde

Enkellaagse terrazzo tegel - doorsnede

Dubbellaagse terrazzo tegel - bovenzijde 

Dubbellaagse terrazzo tegel - onderzijde 
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Terrazzo tegels (ook wel ‘granito’ tegels 
genoemd) kunnen tot 80% uit granulaten 
bestaan op basis van kiezel (kwarts, kwart-
siet, graniet, porfier, zand, etc.), of kalk 
(marmer, kalksteen, dolomiet, etc.). De 
grootte van de granulaten varieert naarge-
lang het gewenste resultaat. De weerstand 
van de slijtlaag hangt grotendeels af van de 
hardheid van het gebruikte granulaat. Deze 
granulaten zijn doorgaans restproducten van 
de steenwinning, de glasindustrie of scher-
ven van andere tegels die een nieuwe markt 
vinden. 

→ Formaten: de meeste tegels zijn vierkant of 
hexagonaal. Hun nominale afmetingen zijn 
doorgaans 20 × 20 cm, 25 × 25 cm, 30 × 30 
cm en 40 × 40 cm. De dikte varieert naarge-
lang het model en is gemiddeld tussen 15 en 
40 mm. Kleinere modellen (10 × 10 cm, 10 
mm dik) kunnen sterke gelijkenissen verto-
nen met niet geglazuurde zandsteen tegels. 
Ze zijn soms voorzien van rechte plinten, 
groeven of randen. 

→ Afwerking: de zichtbare zijde kan op de 
verschillende manieren worden afgewerkt: 
gepolijst, gezoet, geborsteld, gestraald, ge-
bouchardeerd, gezandstraald of gegroefd. 
Cementtegels worden niet geglazuurd/gecoat 
aangezien ze niet worden gebakken. De 
meeste tegels op basis van cement worden 
geïmpregneerd met een water/olie-afsto-
tende laag tijdens hun eerste gebruik. 

→ Textuur: de (zichtbare) bovenlaag is voor-
namelijk glad en gelijkmatig. De randen zijn 
doorgaans glad, maar omwille van hun broo-
sheid zijn ze gevoelig voor afschilfering tij-
dens de recuperatie. De (niet zichtbare) on-

derzijde is doorgaans voorzien van een licht 
reliëf voor een betere hechting aan de onder-
laag. Het logo of de naam van de fabrikant is 
meestal aangebracht op de onderzijde. 

→ Kleuren: er bestaan veel kleurvariaties, 
vooral onder de 'cement' tegels. Van een 
effen tint, over tegels uit twee kleuren (bij-
voorbeeld gevlekt of gevlamd) tot meerkleu-
rige tegels voorzien van tekeningen of patro-
nen. De motieven zijn doorgaans minder 
helder afgelijnd dan bij keramische tegels, 
tevens een belangrijke eigenschap om de 
twee types van elkaar te onderscheiden. De 
kleurvariaties van de terrazzo tegels worden 
bepaald door de kleur, de kwantiteit en af-
metingen van het granulaat, alsook door de 
pigmenten die worden toegevoegd aan het 
cement.

Terrazzo tegel met scherven van andere tegels als 
granulaat 

Tip bij het ontwerpen! 

Om de kans te verhogen voldoende tegels te 
vinden op de hergebruikmarkt kan het project-
team ervoor kiezen om grote oppervlakken op 
te delen in kleinere partijen (bv. door verschil-
lende motieven te voorzien in elke ruimte).

Tegels voor recuperatie 
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Recuperatie van het materiaal  

Tegels op basis van cement zijn vaak te 
vinden als vloerbekleding in bestaande 
gebouwen. Hun demontage is niet altijd 
gemakkelijk maar ze zijn niettemin ui-
termate geschikt voor hergebruik in situ 
of via de professionele hergebruikhande-
laars. 

→ Demontagetests: deze laten toe de haalbaa-
rheid en de rentabiliteit van demontage na te 
gaan. De plaatsing (hetzij met cementmortel 
op een bed van gestabiliseerd zand, dan wel 
direct in een verse betonvloer of met mortel-
lijm op een droge betonvloer), de eigen-
schappen van de voegen en de dikte en sa-
menstelling van de tegels zelf bepalen in 
grote mate de demonteerbaarheid van het 
materiaal. 

→ 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 
tegels die zich tegen de rand van de ruimte 
bevinden, worden gebroken en verwijderd. 
De tegels worden gesorteerd op kwaliteit, 
kleur, afmetingen en hun graad van 
‘netheid’ (aanwezige mortelresten). Ze wor-
den opgeslagen op hun zijkant om het risico 
op krassen te beperken. Ze worden bij voor-

keur met de zichtbare bovenkanten twee per 
twee tegen elkaar opgeslagen. Bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar loten met een 
bepaald motief, of waarbij enkele belangrijke 
stukken intact gerecupereerd moeten wor-
den (bv. tegels die een tekening vormen in 
een bepaalde ruimte afgewerkt met speciale 
randen en hoeken). Tegels op basis van ce-
ment hechten zich vaak heel stevig aan de 
mortel waarmee ze geplaatst worden. De 
mortelresten wordt zelden in situ gereinigd. 
Dit vereist specifiek gereedschap. 

→ Behandeling: De voornaamste behandeling 
die wordt voorgesteld door de leveranciers 
van gerecupereerde cementtegels is de me-
chanische reiniging van mortelresten van de 
onderzijde en de randen. Deze manuele stap 
wordt doorgaans uitgevoerd met een aange-
past werktuig (pneumatische beitel, inval-
zaag, slijpmachine, etc.) en vereist een sys-
tematische sortering. Tegels met grote vlek-
ken of barsten worden niet meer gebruikt. 
Randen worden zelden volledig gekuist van 
mortelresten, waardoor specifieke maatrege-
len dienen genomen te worden tijdens de 
plaatsing (vraag advies bij uw professionele 
tegellegger). Het al dan niet reinigen heeft 
een grote invloed op de uiteindelijke prijs van 
de tegels. 

→ Stockage: de tegels worden in bulk opges-
lagen op paletten of verpakt in pakketten en 
de nodige maatregelen worden genomen om 
de slijtage van de zichtbare zijde te beperken 
(verticaal verpakt, van elkaar gescheiden met 
plasticfolie of hardboard (‘unalit’), mooie zijde 
tegen mooie zijde, etc.). Idealiter worden de 
tegels opgeslagen op een locatie waar ze zijn 
beschut tegen de weersomstandigheden om 
schimmelvorming ten gevolge van condensa-
tie te voorkomen. 

→ Transport en levering: de nodige voorzorg-
smaatregelen moeten worden genomen 
tijdens het vervoer en de levering om schade 
te voorkomen (pallet stevig bevestigd, om-
wikkeld met plasticfolie, etc.). Daarenboven 
vereenvoudigen voorverpakte tegels eve-
neens de plaatsing. Op de werf moeten de 
tegels worden opgeslagen op een vorstvrije 
locatie waar ze beschut zijn tegen de weer-
somstandigheden. 

Het is raadzaam beroep te doen op ges-
pecialiseerde professionals om het goede 
verloop van deze operaties te garanderen. 

Denk omkeerbaar! 

Het gebruik van een bastaardmortel (kalk-ce-
ment) en voegen op basis van harsvrije cement 
vergemakkelijken toekomstige demontages. 
(Deze plaatsingsmethoden hebben echter een 
lagere hechtingsgraad. Ze worden dan ook 
afgeraden voor toepassingen met hoge ther-
mische of mechanische belastingen.) 

Mortelresten op zij- en onderkant 

Demontage van de tegels Gedemonteerde tegels

Mechanische reiniging

Recuperatie van het materiaal 
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Toepassingen en plaatsing 

Hergebruik cementtegels worden door-
gaans gebruikt als vloerbekleding binnen voor 
toepassingen waaraan matige (woningen) of 
meer intensieve eisen worden gesteld (hall, 
commerciële oppervlakte). Als ze niet te dik 
zijn (minder dan 16 mm) kunnen ze ook wor-
den gebruikt als muurbekleding (tegels van 
dit formaat werden doorgaans recenter ge-
produceerd). Aangezien ze poreus zijn van 
aard worden ze afgeraden voor buitentoepas-
singen. Bovendien zijn ze eerder ongeschikt 
voor gebruik in omgevingen met een hoge 
vochtigheidsgraad (sanitaire ruimten) of 
blootstelling aan producten die agressief 
werken of vlekken maken (collectieve keu-
kens, laboratoria). Indien nodig, en mits het 
juiste onderhoud, kan het oppervlak van de 
tegels worden bewerkt met een water/olie-
afstotende behandeling en kunnen maatre-
gelen genomen worden om de onderlaag 
waterdicht te maken.  

Bij de keuze van de tegels dient men re-
kening te houden met de beoogde toepas-
singen (zie § ’Eigenschappen en geschiktheid 
voor beoogd gebruik'). Men moet altijd de 
nationale en Europese productnormen raad-
plegen (EN 13748-1 voor marmeren mozaïek 
tegels), alsook de geldende uitvoeringsnor-
men en regels van de kunst respecteren. 

Voor zover ze volledig zijn gereinigd is de 
plaatsing van gerecupereerde tegels identiek 
aan die van equivalente nieuwe tegels. De 
aanwezigheid van mortelresten kan echter 
specifieke maatregelen vereisen. De gerei-
nigde hergebruiktegels zijn geschikt voor 
dezelfde verscheidenheid aan legmethodes 
en patronen. Er dient rekening gehouden te 
worden met dezelfde aandachtspunten, met 
name: eigenschappen en staat van de onder-
grond, plaatsings- en voegproducten en 
-technieken, droogtijd en uitvoeringstermijn, 
uitzettings- en afwerkingsvoegen, vlakheid 
van de vloer, ontkoppelingsmat, onderlig-
gende isolatie, vloerverwarming, polieren van 
de terrazzo tegels na plaatsing, aanbrengen 
van een vulmiddel, kristalliseren, specifiek 
onderhoud, algemene kosten, etc. 

De aanwezigheid van mortelresten op de 
randen wordt afgeraden, maar is niettemin 
courant. Dit heeft niet alleen gevolgen voor 
de nominale afmetingen van de voegen maar 
ze kunnen ook hun kleur en samenstelling 
beïnvloeden. Tegels met motieven worden 
gewoonlijk geplaatst met een fijne voeg zodat 
de motieven goed op elkaar aansluiten. Fijne 
voegen verzekeren bovendien een gebruiks-

vriendelijk oppervlak voor rollend verkeer en 
verkleinen de kans op barsten.  

Gezien de relatief lage slijtvastheid van 
cementtegels is het raadzaam ze te bedekken 
met een vloermat wanneer ze blootgesteld 
zullen worden aan veel verkeer. 

Hergebruiktegels op basis van cement 
zijn relatief dik en dus moeilijk te plaatsen op 
een bestaande vloer.  

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 cementtegels. 

→ Afmetingen: de afmetingen en dikte van de 
tegels dienen homogeen te zijn. Binnen een-
zelfde lot ambachtelijke (met de hand gego-
ten) tegels kan echter een variatie in de dikte 
van 1 tot 2 mm voorkomen. Wanneer de 
tegelranden niet volledig vrij zijn van mortel-
resten dient men dit in rekening te nemen. 
De tolerantie wat betreft de afmetingen 
wordt bepaald door het projectteam naarge-
lang het gewenste uitzicht, de dikte van de 
voegen en de plaatsingsmethode. 

→ Tint: lichte kleurschakeringen zijn mogelijk 
(net als bij nieuwe producten). In het geval 
van hergebruiktegels kunnen deze variaties 
te wijten zijn aan de oorspronkelijke bloots-
telling aan licht. Het is raadzaam de tegels te 
mengen tijdens de plaatsing. De ontwerper 
kan ook expliciet opteren voor een motief 
met tegels in zeer uiteenlopende kleuren. Zo 
kan er beroep gedaan worden op een groter 
aanbod aan tegels, wat tegelijk een interes-
sant architecturaal resultaat kan opleveren. 
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Tegels oorspronkelijk geplaatst in een bastaardmortel: 
weinig mortelresten na demontage.

Craquelé is een geheel van in elkaar verweven 
haarscheurtjes in de zichtbare zijde van de 
cementtegel. Dit wordt waarschijnlijk veroorza-
akt door algemene krimpverschijnselen en dif-
ferentiële spanning tussen de lagen van de tegel. 
Craquelé heeft geen invloed op de sterkte van de 
tegels, maar het vuil in de barsten kan het uiter-
lijk wel beïnvloeden. In ruimtes waar de tegels 
blootgesteld worden aan vloeistoffen die vlekken 
kunnen maken (keukens, sanitair, etc.) dient er 
een water/olie-afstotende beschermlaag te wor-
den aangebracht

Toepassingen en plaatsing

Close-up van craquelé op een cementtegel
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→ Staat: hergebruiktegels kunnen beschadi-
gingen vertonen zoals tekenen van opperv-
lakkige slijtage, afgeschilferde en gekartelde 
randen, haarscheurtjes, etc. Sommige tegels 
kunnen uitbloeiingen vertonen op de zicht-
bare zijde. Deze zijn gewoonlijk te wijten aan 
capillaire werking die een ophoping van kal-
khydraten op het oppervlak van de tegels 
heeft achtergelaten tijdens het vroegere ge-
bruik van de tegels. Uitbloeiing heeft geen 
invloed op de levensduur van de tegels. Ze 
kan worden verwijderd door een behande-
ling met specifieke schurende producten. 
Men kan ook het gebruik van agressieve 
wasmiddelen en zuurhoudende of alkalische 
producten overwegen. Het is de verantwoor-
delijkheid van het projectteam om een aan-
vaardbare graad van imperfectie te definië-
ren die rekening houdt met het beoogde 
gebruik, door de aanvaarding of afwijzing van 
bepaalde gebreken te specificeren (bv. enkel 
breuken en afschilferingen < 25 mm² toeges-
taan). Dit principe kan visueel worden bes-
chreven 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 zij 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. 

De meeste professionele leveranciers 
kunnen 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). 
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Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik 

De geharmoniseerde Europese norm EN 13748-1 omschrijft de relevante eigenschappen (naargelang de context) voor het beoordelen 
van de geschiktheid voor beoogd gebruik van cementtegels. Hoewel deze kenmerken beschreven worden voor nieuwe materialen 
kunnen ze ook nuttig zijn in het specifieke geval van gerecupereerde cementtegels. 

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

Eigenschappen Vloerbekledingen binnen

Afmetingen (lengte, breedte) 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.

Dikte De norm voor nieuwe producten bepaalt een minimum dikte van 4 mm voor de bovenlaag van twee-
laagse tegels die gecoat worden na plaatsing, en 8 mm voor tegels die niet gecoat worden na plaat-
sing.

Dikte Een tolerantie van ± 2mm is aanvaardbaar voor nieuwe tegels met een dikte van < 40 mm.

Geometrie (rechtheid van de randen, hoe-
ken, vlakheid van het oppervlak)

Bij handgemaakte tegels is de onderzijde niet noodzakelijk parallel met de bovenzijde. Deze onregel-
matigheid kan echter gemakkelijk worden opgevangen door een correcte plaatsing.

Kwaliteit van het oppervlak en de randen Dit kenmerk hangt nauw samen met de mate van sortering en reiniging van de hergebruiktegels. Een 
gedetailleerd visueel onderzoek van de partij volstaat vaak. Men dient in rekening te nemen dat de 
randen van cementtegels zeer broos zijn.

Waterabsorptie Cementtegels zijn van nature uit poreus en kunnen vloeistoffen absorberen. Dit geldt voor 1) de on-
derzijde, waar een hoge vochtigheidsgraad kan leiden tot uitbloeiing op de zichtbare zijde, 2) de ran-
den, waar het gebruik van gekleurde voegmiddelen wordt afgeraden, 3) de bovenzijde, waar het aan-
brengen van een water/olie-afstotende beschermlaag raadzaam is.

Weerstand tegen breuk Voornamelijk afhankelijk van de dikte en porositeit van de tegel. Gerecupereerde cementtegels zijn 
gewoonlijk vrij dik (≥ 20 mm) om te voldoen aan deze vereiste. Hedendaagse productietechnieken 
hebben intussen dunnere tegels mogelijk gemaakt. De weerstand tegen breuk dient grondig geëva-
lueerd te worden in het geval van hoge mechanische belastingen.

Slijtvastheid Te evalueren voor specifieke (industriële, commerciële, etc.) toepassingen met een hoog risico op 
krassen en schuursporen door karren, vaten, etc. Tegels op basis van cement zijn doorgaans beter 
bestand tegen slijtage dan marmer maar minder dan keramisch grestegels.

Slipweerstand Het doorgaans gladde oppervlak kan een risico op uitglijden of slippen vormen. Gladde tegels zijn 
mogelijk niet geschikt voor gebruik in niet overdekte locaties buiten en/of locaties die regelmatig on-
der water staan (bv. Italiaanse douche). Deze eigenschap dient specifiek te worden geëvalueerd voor 
toepassingen die intensief worden gebruikt en/of met hellende vloeren.

Brandreactie Conform het besluit 96/603/CE van de Europese Commissie worden vloerbekledingen uit cementte-
gels geklasseerd als niet brandbaar materiaal en behoren ze zonder voorafgaande tests tot de Euro-
pese brandreactieklasse A1FL.

Vlekbestendigheid Gezien de poreuze aard van cementtegels dient men een water/olie-afstotende laag (vulmiddel) aan te 
brengen om vlekken te voorkomen.

Bestendigheid tegen hoge of lage concen-
traties van zuren en basen

Onbehandelde cementtegels zijn zeer gevoelig voor zuren en basen.

Warmtegeleidingsvermogen Te evalueren indien de tegels moeten bijdragen aan de thermische prestaties van een gebouwonder-
deel. 

Emissies van vluchtige organische stoffen 
(VOS)

Materialen op cementbasis worden beschouwd als materialen met een lage emissie van vluchtige 
organische stoffen. De producten voor de plaatsing en bescherming van de tegels kunnen echter wel 
uitstoters zijn van VOS.
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Beschikbaarheid 

Hergebruiktegels op basis van cement 
zijn relatief gemakkelijk te vinden op de her-
gebruikmarkt. Hun beschikbaarheid hangt 
echter af van de benodigde hoeveelheden. 
Ter indicatie: 

Demontage 

Gemiddelde opbrengst van de demontage: 
~15 m² niet beschadigde tegels / mandag  

De werflogistiek en het breukpercentage zijn 
hierbij in rekening gebracht. Dat laatste va-
rieert naargelang de afmetingen van de te-
gels, de hechtingsgraad van de mortel, de 
grootte van de ruimtes, etc. 

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

→ Gekuiste cementtegels:  25 – 50 €/m² 

→ Niet gekuiste cementtegels: 55 - 125 €/m²

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

DNV – Life Cycle assessment on floor coverings * 9.6 0.21

ICE databank (UK) * 5.3 0.12

* Indicatieve waarden voor een terrazzo tegel met een gemiddelde dikte van 20 mm en een geschatte massadichtheid van 2250 kg/m³ 

Frequent Lot van 1 tot 50m2

Occasionel Lot van  50 tot 100m2

Rare Lot > 100 m2
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Het hergebruiken van 100 m² cementtegels voorkomt de uitstoot van ~530 tot ~960 kg CO2 eq. gerelateerd aan de productie van nieuwe 
tegels (enkel de productiefase). Dit komt overeen met een traject van ~3 200 tot ~5 700 km in een kleine dieselwagen.

Wist je dat? 

Moderne cementtegels worden doorgaans ge-
produceerd in Marokko. Een individuele arbei-
der produceert ca. 4 m² tegels per dag met de 
hand. De verkoopprijs van nieuwe tegels op de 
Noordwest-Europese markt schommelt tussen 
60 en 150 euro/m². 

Met behulp van een geschikte installatie kan een 
arbeider tussen 10 en 20 m² gerecupereerde 
tegels per dag reinigen.

Hoe cementtegels van keramische tegels on-
derscheiden?  

→ visueel: het motief van een keramische tegel 
lijkt in potlood te zijn getekend, dat van een 
cementtegel met een viltstift. De kleuren van de 
cementtegel ogen meer afgebleekt, maar wor-
den veel levendiger wanneer ze worden nat 
gemaakt. Bij keramische tegels is dit contrast 
veel minder uitgesproken. 

→ geluid: twee keramische tegels die tegen 
elkaar worden getikt, klinken als glas. Dit is niet 
het geval voor cementtegels. 

→ tactiel: in de zon voelt een keramische tegel 
veel warmer aan dan een cementtegel

Boven: tegels voor demontage / onder: dezelfde tegels, 
hergebruikt (BE). Ⓒ Antony Nocera (Ceramica Concept)

Gespecialiseerde leveranciers vinden 
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