
Wand- en vloertegels perfect vlak | voor  
alle tegelmaten | voor tegeldiktes van 
2-12mm |

Levellingsysteem



Levellingsysteem
Producteigenschappen
Foby+ Tegel Levelling systeem is een heel han-
dige manier om wand- en vloertegels recht en 
vlak te zetten.

Hoe werkt het?
Met behulp van herbruikbare spieën die onder 
clips worden geschoven worden hoogte en voeg-
breedte heel precies vastgesteld. 
Van het Foby+ Tegellevellingssysteem worden de 
volgende verpakkingen geleverd:
- Starterskit, emmer met 1 tang, 100 spieën en  
 100 clips (van 1 of 2 mm).
- Clips van 1 of 2mm, in zakken met 100, 250  
 of 500 clips
- Spieën, zakken met 100 stuks
- Tang, zak met 1 Foby+ Levelling-tang

Verwerking

Hoe plaats ik de clips?
1. Wand of vloer in de lijm zetten volgens  
 voorschrift.
2.  Bij het zetten van de tegels aan elke zijde een  
 clip onder de tegel plaatsen. Bij tegelzijden  
 van meer dan 30cm 2 clips per zijde gebrui- 
 ken. Plaats de clips dan enkele cm uit de hoe- 
 ken. Bij tegelzijden van meer dan 70cm het  
 aantal clips verhogen naar behoefte. 
3.  Duw de tegel aan op de juiste plaats of klop  
 met een rubber hamer de tegel op de  
 gewenste plek.

Hoe plaats ik de spieën?
4. Plaats de spie in de opening van de clip met  
 de vlakke zijde op de tegel tot het punt dat  

 deze vanzelf blijft steken.
5.  Met de tang worden de clip en de spie tegen  
 elkaar aan gedrukt. De tegels zetten zichzelf  
 recht zodat een egaal tegelvlak ontstaat.

Hoe verwijder ik de clips:
6.  Laat de vloer de voorgeschreven tijd drogen  
 waarbij clips en spieën blijven zitten.
7.  Daarna met rubber hamer of schoen spie
 en clip wegslaan. Let op: clip aan de smalle  
 kant raken, dus in de richting van de voeg.
8. De spieën zijn herbruikbaar. De resten van de  
 clips weggooien bij het plastic afval. 

Hoeveel heb ik nodig?
1 tang is voldoende om effectief mee te kun-
nen werken. De spieën zijn herbruikbaar en voor 
gemiddelde projecten zijn 100 of 200 spieën 
voldoende. Het aantal benodigde clips hangt af 
van tegelformaat en het te betegelen oppervlak. 
Gebruik bij tegelzijden van meer dan 30cm 2 clips 
per zijde en bij tegelzijden van meer dan 70cm 3 
clips of meer per zijde.

Garantie en aansprakelijkheid
Eurovite Nederland BV garandeert dat haar 
product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeen-
stemming is met de specificaties. De aanspra-
kelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen 
bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen 
geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor 
enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijk-
heid van de gebruiker om door eigen testen vast te 
stellen of het product voor de toepassing geschikt 
is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief gepro-
duceerd door Eurovite Nederland BV. 
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