Produktbeskrivning, installation och skötsel av Zellige plattor
Zellige (zilij) är handgjorda lerplattor som är glaserade och brända i ugn, varje platta är unik i både
färg och form. Plattorna har handknackade kanter vilket betyder att flisor förekommer ur glasyren.
Likaså är det normalt med ojämn struktur/tjocklek på plattorna.
När plattorna väl är installerade och fog är på plats kommer varje enskild plattas ”defekt” bli vad som
gör slutresultatet så vackert och levande.
Tips! Bilder på Zellige plattor i olika utrymmen samt installationsvideos finns tillgängligt på
YouTube/Google.
Installation
1. Med tanke på de färgvariationer som förekommer på grund av den hantverksmässiga
processen se till att blanda plattor ur olika kartonger innan ni lägger dem.
2. Blötlägg varje enskild platta i rent vatten i cirka 1–2 minuter
3. Se till att väggen som plattorna ska installeras på är jämn, damm och smutsfri
4. Applicera ett lager fix på väggen
5. Applicera ytterligare ett lager av fix på baksidan av varje platta
6. Installera en platta i taget
7. Då plattornas kanter är ojämna kan kakelkilar behövas
8. Plattorna delas enklast med en kakeldelare eller med en blöt diamantklinga
9. Plattorna fogas få i taget
10. Var noga med att avlägsna överflödig fog
Tips!
Vill man avhjälpa de flisor som naturligt finns i glasyren kan detta avhjälpas med att använda en fog
som är så lik plattans glasyr som möjligt.

Skötsel
Rengör dina Zellige plattor med mild/neutral såpa.

Zellige plattor i våtutrymmen
För ytor där Zellige utsätts för vatten så som badrum, duschväg/golv är det viktigt att ytan som
plattorna installeras på är vattentätt, stabilt och stumt. Fix och fog ska vara anpassat för våtutrymme.

Reklamation
Bristfälligt underarbete, handhavare fel eller påvisande av fel efter att plattorna är installerade kan vi
som leverantör av materialet inte godkänna. Reklamation görs hos den firma eller person som
ansvarat för installationen. För mer information kring installation, vänligen rådfråga en professionell
hantverkare

