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GARANTIE

Eenvoudig tegelen

LOSMAKEN EN BEVESTIGEN

De gepatenteerde Gel-O™-component van Smart Tiles® zal na verloop van tijd 
niet vergelen of barsten. Geen voegmiddel, geen speciaal gereedschap en geen 
gedoe. Rechtstreeks op bestaande tegels of vlakke oppervlakken aanbrengen*. 
Geen extra lijm nodig. 

Doe het zelf en bespaar geld. Niet op een toonbank of vloer leggen. Dek 
douchewanden niet helemaal af.

PLAATSEN

Reinig het oppervlak met een ontvettingsmiddel. Teken een hulplijn met een 
waterpas om de tegels uit te lijnen. Verwijder het afdekpapier zonder de lijm 
aan te raken. Plak de tegel en zorg ervoor dat de voeglijnen worden overlapt.

BELANGRIJK

Niet op een verse verflaag aanbrengen. Laat de verf 3 volledige weken drogen 
alvorens de tegels te plaatsen. Alleen rechtstreeks op bestaande tegels of vlakke 
oppervlakken leggen. Niet rechtstreeks op ongegronde gipswanden of -platen 
aanbrengen.

GASFORNUIS

Bij gasfornuizen die achteraan niet beschikken over een bedieningspaneel of 
metalen plaat, moet u een veiligheidszone (gebied zonder Smart Tiles®) van  
20 cm op de achterwand aanhouden om directe blootstelling aan open vuur te 
voorkomen. U kunt een stalen veiligheidsplaat gebruiken om dit gebied op een 
veilige manier op te vullen.

*Sommige modellen verbergen onvolkomenheden beter dan andere.
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Modello BRIK
istruzioni per l'installazione

Hai appena acquistato le nuove Smart Tiles BRIK e non vedi l'ora di posarle. Prima di iniziare, però, dedica 
qualche minuto alla lettura delle istruzioni: alla fine sarà tutto più facile.
Controlla che la superficie della parete sia liscia. Pulisci la superficie con uno sgrassatore, ad esempio 
fosfato di sodio. Per ottenere la massima aderenza, è importante che la superficie sia ben liscia. Maggiori 
informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata alle domande frequenti del nostro sito Web.

Inizia a posare partendo da sinistra, per assicurarti che l'intonaco segnato come "SOVRAPPOSIZIONE" 
stia a destra.

Aiutandoti con una bolla, segna a matita sulla parete l'altezza della prima riga di piastrelle. In questo 
modo ti assicurerai inoltre che la posatura sia diritta.

Le righe nere sull'intonaco al centro di ogni piastrella servono ad allineare le piastrelle Brik. Durante 
la posatura, assicurati che le righe nere siano allineate e premi con le dita per fare aderire le piastrelle. 
L'adesivo Smart Tiles è appositamente formulato per riposizionare le piastrelle durante la posatura, se 
non è stata esercitata una pressione sufficiente. Staccale dal muro per riposizionarle alla perfezione.

Per il CAMINO
Le piastrelle BRIK possono essere installate su superfici con temperatura non superiore a 49°C.  
In particolare, evita il contatto diretto con superficie roventi o l'esposizione diretta alle fiamme.
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eenvoudig tegels leggen


