Fired Earth
Terrakotta
Terrakotta fliser kræver ligesom natursten et vist hensyn i forbindelse med lægning og efterbehandling for at
opnå et smukt resultat.
Terrakotta fliser er ikke så hårdt brændt, som andre fremstillede gulvfliser og er væsentlig mere porøse.
Porøsiteten varierer meget fra produkt til produkt. Det er derfor vigtigt, at forsegle terrakottafliserne
korrekt. Derved lukkes flisen og sugeevnen reduceres markant. Korrekt forsegling tjener tre formål:
1) Fliserne beskyttes mod slid
2) Fliserne beskyttes mod pletter, og vedligeholdelsen bliver nemmere
3) Flisernes naturlige farve og karakteristika fremhæves
Fliserne kan lægges i klæbemasse (F.eks Fired Earth standard set grey adhesive med 3,3 kg pr.
kvadratmeter). Vær forsigtig ikke at forurene fliserne med klæberen. Hvis Der er behov for at rense fliserne
for rester af klæber og evt. saltdepoter, kan anvendes fortyndet eddikesyre eller Lithofin KF Cement residue
remover.
Når flisegulvet er afrenset og helt tørt kan forsegling påbegyndes. Der påføres 1-2 rundhåndede lag af
Lithofin Classic Primer. Test en flise for hvor meget den suger, inden resten af gulvet behandles. Det må
påregnes at 75% af den samlede påføringsmængde anvendes i første påføring. Forseglingsvæsken skal suge
ned i flisen og flisen skal fremstå tør i overfladen efter ca. 10 minutter. Herefter aftørres overskydende
forseglingsvæske med en ren fnugfri klud.
24 timer efter sidste påføring kan gulvet fuges. Fugen lægges med fugeske, således at fliserne ikke forurenes
på overflade og kanter. Vask straks af med helt rent vand hvis uheldet sker. Når fugen er helt tør, kan der
påføres et sidste lag Classic Primer. Dette vil forsegle fugen, som dog vil komme til at fremstå mørkere.
Gulvet er nu vand og olieafvisende.
Lithofin Classic Wax påføres indenfor 4 timer efter sidste lag primer. Påfør et tyndt lag (evt. kan voksen
opvarmes let, så den bliver mere tyndtflydende) med en fnugfri klud. Vær opmærksom på, at fliserne
dækkes jævnt. Der kan forpoleres efter 30 min. Efter 1 time er voksen tør og kan poleres, det anbefales at
anvende bonemaskine, hvis der er tale om større arealer. Processen gentages og voksen skal nu tørre i
mindst 12 timer. Gå ikke på gulvet med sko medens voksen lægges på og indtil den er fuldtør efter 12 timer.
Processen gentages hver uge i den første måned, således at gulvet får yderligere 3-4 lag voks. Herefter
vokses gulvet efter behov hvert halve eller hele år. Voksen kan erstattes af Lithofin Eversheen efter de to
første påføringer. Eversheen er et vandbaseret produkt, som vaskes ud over gulvet 12 timer efter anden
påføring af Classic Wax, og som kan tilsættes vaskevandet ved den daglige rengøring.
Daglig rengøring foretages med Lithofin Easycare, som er et mildt og PH neutralt vaskemiddel, som
understøtter behandlingen og ikke efterlader sæbefilm.
Yderligere oplysninger om lægning af gulvfliser og skæring af fliser kan downloades fra vores hjemmeside.
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