LEGGEANVISNING FOR ZELLIGE OG BEJMAT FRA ULFVEN
1.

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

2.

Fukt ﬂisene godt før de legges i limet. Zellige kan med fordel ligge noen minu�er i et rent vannbad før man limer dem fast.
* 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.
* Zellige og Bejmat legges på den auten�ske ”marrokanske” måten, helt te� i te� uten noen fugebredde. Så fuger man da om
man ønsker det kun de tynne mellomrom og ujevnheter som oppstår av deres naturlige uperfekthet. Om man ønsker det kan man
også legge de med en fugebredde på feks 2 - 3 mm.

3.

Bruk en grovtannet sparkel �l å påføre ﬂislimet. Jobb med små områder av gangen for å unngå at limet skinnherder.
* Zellige-ﬂiser med 10-12 mm tykkelse egner seg best på vegg og ikke som gulvﬂis.
* Bruk all�d sementbasert ﬂislim for naturstein (for eksempel Carraﬂex fra PCI).
* Følg all�d lim og fuge-leverandørens anvisninger.

4.

Kapping av Zellige og Bejmat 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.
* Vi anbefaler sementbasert fugemasse �l Zellige
* Zellige og Bejmat er glaserte brente ﬂiser som ikke trenger impregnering.

OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvor kan man bruke zellige og bejmat ﬂiser?
Disse ﬂisene kan anvendes i de ﬂeste våte og tørre rom. Zellige egner seg �l vegg, mens Bejmat kan anvendes på gulv og vegg.
Skal man impregnere zellige og bejmat ﬂiser?
Nei, det trenger man ikke. Overﬂaten på ﬂisen er glassert med emaljelakk herdet i ovner. Disse ﬂisene er derfor meget godt
egnet �l områder med en del søl, f.eks over kjøkkenbenk.
Hva slags fuge skal man bruke på disse ﬂisene?
I Marokko legges disse ﬂisene helt te� i te� og så fuges de tynne sprekkene som naturlig oppstår mellom de håndlagde ﬂisene.
Vi anbefaler også at de legges uten innlagt fugebredde for peneste og mest mulig auten�sk resultat. Om man ønsker kan de
legges med feks 2-3 mm fugebredde. Siden disse ﬂisene er glassert har man større variasjonsmulighet i farger, både når det
gjelder valg av silikon og fuge.
Hvordan rengjør man zellige og bejmat ﬂiser?
Vi anbefaler PH-nøytrale vaskemidler �l Zellige og Bejmat.

