
KERATOP

WAT IS KERATOP?
Keratop is de merknaam van onze keramische tegelcollectie. 
Een Keratop afwerking heeft dezelfde eigenschap als een 
door-en-door vloertegel. Het is een keramiek, wat ook wel 
porcellanato wordt genoemd.

Wat is een Keratop Tec-Boardpaneel?
KeratopTec-Board is een prefabpaneel, gemaakt van 
hardschuim met een grootformaat keramische tegel 
(Keratop) als afwerking. De panelen worden veelal toegepast 
in badkamers toiletten en keukens. Het modulaire systeem 
zorgt voor een eenvoudig en versneld werkproces wat leidt 
tot minder overlast bĳ bewoner.

Duurzaam renoveren met resulaat 



*Vloerpanelen beschikken over antislipwaarde R10. 
Ze zĳn geschikt voor toepassing in badkamers om veilig 
blootvoets te belopen.

SAND STONE  BROKEN WHITE SILVER STONE

BASALT GREY BASALT BLACK

Welke kleurkeuzes zĳn er?
Keratop Tec-Board heeft drie kleuren wandtegels en 
twee kleuren vloertegels. Als bewoner kunt u kiezen uit 
Sandstone, Broken White en Silverstone voor de wanden 
en voor de vloer tussen Basalt Grey en Basalt Black.

Kun je in Keratop Tec-Board boren?
Ja, dat is mogelĳk. Het Keratop Tec-Boardpaneel bestaat 
uit een bouwplaat met een keramische tegel. Het tegel-
oppervlak en de achterliggende muur is een belangrĳk 
gegeven om de juiste gereedschappen te bepalen.

Hoe boort u sparingen in tegels?
Om door de eerste, geharde laag van de tegel te komen 
dient u een diamantboor te gebruiken. Zodra u met de 
diamantboor door de keramische laag bent, kunt u met een 
klopboormachine (bakstenen of betonmuur) de sparing 
verder uitboren. Het KeratopTec-Boardpaneel is niet 
draagkrachtig. De plug dient daarom aangebracht te 
worden in de constructieve wand, de wand waar het paneel 
op wordt gemonteerd.

Kun je WMO wandbeugels monteren aan de 
panelen?
Het is mogelĳk om WMO wandbeugels aan te brengen. 
De achterliggende muur en/of constructie dient draag-
krachtig genoeg te zĳn en het Keratop Tec-Boardpaneel 
dient een volle verlĳming op deze plek te hebben. Let op! 
Tĳdens het boren worden de boortjes en de tegel rondom 
de sparing enorm heet. Het is daarom raadzaam om tĳdens 
het boren frequent te koelen met water. Of maak gebruik 
van een droogboor. Wilt u meer informatie over het gebruik 
van de juiste gereedschappen? www.keratop.nl/service 

Hoe zĳn sparingen te repareren?
Sparingen zĳn te voegen. Daarnaast hebben wĳ een 
tweecomponentenlĳm om sparingen te vullen, welke 
nagenoeg niet zichtbaar is.

Onderhoudstips keramische tegels
Een keramische tegel is een duurzaam product. 
De juiste manier van schoonmaken is een must voor het 
behouden van het uiterlĳk. Wilt u weten hoe u de tegels in 
de badkamer, het toilet en de keuken het beste kunt 
onderhouden? Ga naar www.keratop.nl/service.

Meer informatie: www.keratop.nl

Vragen of opmerkingen? 
We zĳn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur 
op nummer 06 - 82 09 18 55. 
Voor calamiteiten buiten werktĳd belt u met 0800-7101. 
U krĳgt dan een medewerker van onze serviceafdeling aan 
de lĳn. Zĳ helpen u graag verder.

Wandtegels

Vloertegels


