LEGGEANVISNING FOR HÅNDLAGDE TERRACOTTAFLISER FRA ULFVEN
1.

Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av ﬂiser.

2.

Fukt ﬂisene før de legges i limet.
* Det anbefales å ta en såkalt “slakteprøve”. Vipp opp en ﬂis og se at limet har få� god he� �l ﬂisen og underlaget.
Hvis he�en er �l begge ﬂater er den fuktet rik�g.

3.

Bruk en grovtannet sparkel �l å påføre ﬂislimet. Jobb med små områder av gangen for å unngå at limet skinnherder og bruk
rikelig med ﬂislim. De�e er fordi håndlaget terraco�a har, og skal ha, variasjoner i bredde og tykkelse som jevnes ut noe ved
bruk av mye lim.
* Bruk all�d et egnet sementbasert ﬂislim for naturstein.
* Følg all�d lim og fuge-leverandørens anvisninger.

4.

Kapping av Terraco�a gjøres best med vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein. Vanlig ﬂisku�er
kan ikke brukes.

5.

Når limet er tørket kan ﬂisene fuges. Fug et lite område av gangen.
* Vi anbefaler sementbasert fugemasse �l våre terraco�aﬂiser.
* Vi anbefaler minst 3 mm fugebredde på terraco�a.

6.

Våre håndlagde terraco�aﬂiser bør impregneres med Fila MP90, Fila W68 eller liknende produkter, dersom man ønsker å
redusere ﬂekker fra fe�, ski�, og lignende.

OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvordan vedlikeholde terraco�a?
Terraco�a vaskes og vedlikeholdes med PH-nøytralt vaskemiddel. I områder med mye slitasje, belastning og når de har få�
ﬂekker/ski� på seg som ikke går av i normal vask kan de renses med Fila PS87 og en medium skrubbe-pad.
E�er en slik behandling og gjerne også fast 1 gang per år kan terraco�aﬂiser impregneres på ny� med Fila W68, Fila MP90
eller annen egnet impregnering �l terraco�a.
Kan terraco�aﬂiser brukes utendørs?
Våre terraco�aﬂiser har et vannoppsug på ca 6 - 7%. Derfor kan vi ikke garantere at det ikke kan oppstå frostskader på ﬂisene
dersom de blir liggende ute under is og snø over ﬂere år.
Kan man bruke terraco�a på bad eller i dusj?
Terraco�a kan brukes på bad og i våtsoner. I og med at de�e er håndlagde ma�e og sugende terraco�aﬂiser må man påregne
noe synlig pa�na (salt, kalkutslag etc.) inne i selve dusjsonen. De�e kan forebygges og renses som beskrevet over i
“Hvordan vedlikeholde terraco�a”.
Kan terraco�a beny�es på eller i et ildsted?
Ja, terraco�a er brent på 1000 - 1200°C og tåler derfor godt å brukes i eller på et ildsted.

