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WTCB & Fecamo

Technische voordracht: betegelde walk-ins zijn erg
populair in de badkamer. Ze ogen niet alleen mooi
en modern, ze zijn ook erg ruim en praktisch. Maar
wat kan er mislopen bij de plaatsing?
Aandachtspunten en juiste keuzes bij het plaatsen
van een inloopdouche:
• de voorbereiding van de ondergrond
• soorten waterdichtingssystemen
• antislipnormen
• evacuatie van het douchewater
• afwerking: harde en soepele voegmogelijkheden
• onderhoud met focus op het voorkomen van
schimmelvorming
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"Van XXS tot XXL tegels:
aandachtspunten bij plaatsing"
Voor tegelwerken wordt de laatste jaren vaak gezocht
naar extremen in de afmetingen: óf hele kleine XXS
tegels (mozaïektegels uit verschillende materialen), óf
hele grote tegels (bijzonder lange zoals imitatieparket
of de grote keramische platen). Om deze materialen
correct te kunnen plaatsen, moeten de ondergronden
ook voldoen aan strikte eisen.

Peter Goegebeur, TileXpert
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"De Europese normering en het verband
met de toepassingsrichtlijnen."
Thomas Hemelsoet (Sika) & Bruno Roten
(Omnicol), Commissie Kleefmortels FEMO

"Education Days: promotie voor
het gebruik van natuursteen"
Diverse gastsprekers:
• Kristof Callebaut doctor geoloog: types
natuursteen
• Peter Goegebeur TileXpert: de correcte
plaatsing van natuursteen
• Peter De Ryck zaakvoerder Eurosil: het
onderhoud van nauursteen
• Jan Roel Van Rhee SB Management: hoe
verkoop ik natuursteen?
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Plaatsing van inloopdouches zonder dat de badkamer
onder water staat: een aantal concrete oplossingen
worden aangereikt.

Tinne Vangheel, Researcher at WTCB

Koepel Natuursteen

Bouwunie

"Oplossingen vanuit de bouwmarkt"

Deze presentatie staat stil bij de materialen, de eisen
voor de ondergronden en de eisen aan de afgewerkte
betegeling.
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"Tegels in de douche? Denk twee keer
na bij plaatsing!"

Donderdag 24 januari
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"Het gebruik van primers"
Thomas Hemelsoet (Sika) & Bruno Roten
(Omnicol), Commissie Kleefmortels FEMO
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