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         FIRED EARTH i samarbejde med 

 

Vejledning til behandling af Terracotta  
 

1. Lægning/opsætning 

Fliserne bør før fugning behandles med produktet Fila PRW200. Dette har til formål at 

beskytte overfladen under fugnings-processen. 

Påfør Fila PRW200 med pensel på hver enkelt flise før lægning eller med en rulle efter 

lægning (altså før fugning påbegyndes). Vær omhyggelig med påføringen og sørg for der 

kommer et godt homogent lag på hver enkelt flise.  

Lad dem tørre i 24 timer før fugning påbegyndes. 
 

2. Afvaskning efter fugning 

Fliserne fuges – vær omhyggelig med afvaskningen, da det fortsat er meget vigtigt at 

afvaske så meget af fugmaterialet på fliserne som muligt med vand. Efter fugerne er tørre 

(typisk 2-7 dage efter lægning), afvaskes gulvet med Fila Grundrens PS/87 og varmt 

vand i en blanding 1:10 med en passende skuresvamp. Fjern vaskevandet meget 

omhyggeligt – neutraliser med en del vand, og fjern dette. 
 

3. A: Forsegling lys (cottaen ændrer ikke farve) 

På tørt gulv kan forseglingen med Fila MP90 EcoPlus påbegyndes. Produktet påføres 

med pensel eller med rulle – vær dog opmærksom på ikke at skumme produktet op, da det 

således mister effekt. Overskydende produkt skal duppes af overfladen, såfremt det ikke 

absorberer ned i stenen. Produktet skal have ligget på fladen minimum 15 minutter inden 

evt. aftørring foretages. Gentag processen 1-2 gange alt efter absorberingen. 
 

B: Forsegling mørk (cottaen bliver mørkere og bliver dyb i farven) 

På tørt gulv kan forseglingen med Fila Stoneplus Eco påbegyndes. Produktet påføres 

med pensel, svamp eller rulle – vær dog opmærksom på ikke at skumme produktet op. 

Under påførsel masseres produktet godt ned i overfladen. Evt overskydende produkt skal 

fjernes på samme måde. Hvis en dybere farve ønskes, gentag processen efter ca. 8 timer. 
 

4. Eventuelt 

Efter forseglingen kan man vælge at påføre en voks, men det er som udgangspunkt ikke 

nødvendigt, da forseglingen allerede beskytter fliserne. Voksen er dog med til at gøre fliserne mere 

slidstærke og nemmere at rengøre. Anvend til dette formål Fila Matt for et mat look eller Fila 

Satin for et mere skinnende look. Påfør med pensel/klud ift. anvisningen.  
 

5. Rengøring 

Al rengøring på cotta/terracotta bør foregå med et pH-neutralt produkt som Fila Cleaner. 

Fyld ca 5-6 liter lunkent vand i en spand, og kom heri 2 hættefulde Fila Cleaner (1:200). 

Dette er tilstrækkeligt til rengøring af overfladen – anvend mikrofibermoppe eller klud.                                          

Gode tips:  

Tør altid op efter dig hvis du spilder noget, specielt fedt- og syreholdige produkter.  

Når du anvender Fila Cleaner på et gulv, som har fået voks iflg. punkt 4, så kan man hver anden 

eller tredie gang komme én enkelt hætte voks i vaskevandet med Fila Cleaner, når man vasker 

gulvet – dette vil opretholde voksfladen. 

mailto:mail@firedearth.dk

