
Begyndelsen på noget stort

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Forbrug:  16-17 fliser/m2 inkl. 10-15 mm fuge
Format:  ca. 24 x 24 x 1,5 cm  T130 Limone lysgul
   T331 Pesca gulrød
   T332 Melone rosé
   T333 Griggio grådæmpet
 ca. 23 x 23 x 1,4 cm  T222 Rosso rød
   T722 Nero blådæmpet

MATERIALE
En håndbearbejdet flise, som er fremstillet af Danmarks bedste ler. Lerets naturlige indhold af urenheder er bevaret 
og bidrager til flisens store stoflighed. Håndbearbejdningen giver flisen et "blødt look". Der vil være små variationer i 
måltolerancer, krumhed og mindre uregelmæssigheder i overfladestruktur, farvespil m.m. Disse forhold er et udtryk 
for den individuelle behandling i fremstilling af fliserne, og medvirker således til det karakterfulde gulv. Det er derfor 
vigtigt, at fliserne accepteres som sådanne.

ANVENDELSE
Med den rette efterbehandling og pleje kan flisen anvendes i hele boligen, dog anbefaler vi ikke anvendelse i vådrum 
og heller ikke som udendørs belægning.

MONTERING
Fliserne monteres bedst i en fleksibel flisemørtel som f.eks. LIP MULTI FLISEKLÆB. Brug en 10 mm. tandspartel,  
således at flisen kan trykkes på plads. Følg i øvrigt producentens anvisninger. Tilskæring af fliserne sker bedst med 
mekanisk værktøj (vådskærer).

TerraCotta fliser

MONTERINGSANVISNING

FUGNING
Fugningen er af allerstørste vigtighed, idet fugen udgør en væsentlig 
del af det færdige gulv! For at lette fugearbejdet er TerraCotta fliserne 
forbehandlede med et vandbaseret imprægneringsmiddel.  
Dette betyder, at det er muligt at fuge fliserne efter "slemmemetoden". 
Dog er det stadig vigtigt, at der udvises stor omhu med arbejdet.

Til denne brug anbefaler vi en færdigblandet klinkefuge som f.eks.  
LIP KLINKEFUGE. En portion fugemørtel trykkes ud over fliserne med  
et fugebræt, hvorefter fugerne fyldes. Fugen skal fyldes helt op, sam-
tidig med at overskydende fugemørtel trækkes af med fugebrættet.  
Når et passende areal er fuget, og så meget overskydende mørtel som 
muligt er fjernet, er det nu tid til at tilpasse fugerne. 

Tilpasningen af fugerne sker bedst med en wash boy eller en god stiv 
svamp, som opvrides i rent vand. Fliserne vaskes helt rene for oversky-
dende mørtel, idet der vaskes diagonalt på fugerne. Pas på ikke at vaske 
fugerne hule. Udsæt evt. vaskeriet lidt. Der vaskes nu så meget, at der 
kun er et ganske fint cementslør tilbage. Husk at skifte vaskevandet 
ofte, således at der ikke vaskes med beskidt vand. Efter endt afvaskning 
henstår gulvet nu til endelig tørring. 

Efter 1-2 døgn vil et evt. fugeslør vise sig. Dette fjernes ved hjælp af  
en afvaskning af gulvet med en svag syre godkendt til indendørs brug, 
som f.eks. LIP KLINKERENS. Følg producentens anvisninger.


