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PROGRESS 
LEVEL SYSTEM 

 

 Eenvoudig grootformaat tegels 
leggen 

 Ideaal bij lange tegels 
 Gepatenteerde wig 

 

 

 

Kunststof level systeem voor het eenvoudig 
plaatsen van wand en vloertegels door gebruik te 
maken van Wiggen en Clips, Iedere maat zijn 
eigen kleur met gepatenteerde voet. 

 
Het nivelleersysteem voor tegels bestaat uit 
wiggen (blauw) en Clips , iedere maat zijn eigen 
kleur) gemaakt van kunststof. Met dit systeem kunt 
u hoogteverschillen tussen vloer-en wandtegels 
voorkomen tijdens het tegelen. Bijzonder geschikt 
voor grootformaat tegels 
 

Verpakking: 
 
Starterkit, emmer  200 clips +tang 
    100 wiggen 
Clips: 3 - 12 mm 

Lichtblauw  1 mm, 200 per zak, 3000 per doos 
Geel:  1,5 mm 200 per zak, 3000 p doos 
Wit;  2 mm 200 per zak, 3000 p doos 
Grijs  3 mm, 200 per zak, 3000 p doos 

Clips 12 – 20 mm 

Wit  1,5 mm, 100 per zak, 2500 doos 
Wit  2 mm, 100 per zak, 2500 doos 

Wig  Blauw, 100 per zak, 2500 doos 

 

 

  

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

Opslag: 
Vorstvrij, koel en droog 
op originele pallet bewaren. Onaangebroken 
verpakking onbegrensd houdbaar. 

 

 
Ondergrond: 
De ondergrond moet droog, vorstvrij, 
draagkrachtig, vormstabiel en vrij van stof, vuil, 
olie, vet en andere hechting verstorende 
materialen of losse delen en voldoen aan de 
geldende nationale en Europese richtlijnen. 

 

Verwerken: 
Na het aanbrengen van de tegellijm, op zowel de 
ondergrond als de tegel, de tegel inbedden. De clip 
met de lip onder de tegel schuiven waardoor de 
clip staat naar boven gericht. De aangrenzende 
tegel in gewenste voegafstand aanbrengen. Wig 
aanbrengen en aanknijpen tot de tegel vlak en 
strak zit. 

Na het uitharden van de tegellijm, de clip 
verwijderen met de schoen of met hamer in de 
richting van de voeg. De wiggen zijn opnieuw 
bruikbaar. 

 

 

Producteigenschappen                                      

Toepassing    

Productinformatie 

Verwerking 
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Normen, richtlijnen en productinformatiebladen 
betreffende de ondergrond in acht nemen!  

Persoonlijke bescherming: 

-Draag bij verwerking van cementgebonden 
producten beschermende handschoenen, bv van 
kunststof, een veiligheidsbril en stofmasker. 
-Draag beschermende kleding tijdens verwerking 
van de materialen. 
- Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking 
van producten.  
-raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad. 

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer 
en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt 
alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij 
behouden het recht de producten aan te passen zonder 
voorafgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing 
van dit product te testen aan de voor hem geldende 
omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische 
blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren 
in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in 
ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet 
verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de 
productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. 
Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van Kind Bouwchemie. Alle rechten 
voorbehouden. 

 

 
Verbruik per m² 

Belangrijke opmerkingen 

      Tegellengte 

Tegelbreedte 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 
cm 

10 cm 400 200 132 100 80 67 57 50 45 40 
20 cm 500 100 66 50 40 34 29 25 23 20 
30 cm 132 66 44 33 27 22 19 17 15 14 
40 cm 100 50 33 25 20 17 15 13 12 10 
50 cm 80 40 27 20 16 14 12 10 9 8 
60 cm 67 34 22 17 14 12 10 9 8 7 
70 cm 57 29 19 15 12 10 9 8 7 7 
80 cm 50 25 17 13 10 9 8 7 6 6 
90 cm 45 23 15 12 9 8 7 6 5 5 
100 cm 40 20 14 10 8 7 7 6 5 4 

 


