INSTALLATIE INSTRUCTIES
Hoe Zellige tegels plaatsen
Meng de tegels om een willekeurig ontwerp tussen de verschillende tinten en tonen te creëren
van de gekozen kleur.
De wand moet goed voorbereid en genivelleerd zijn voordat de Zellige wordt geplaatst.
Plaats tegellijm geschikt voor keramische tegels op de te betegelen muur en op de achterkant van de
Zellige tegels. U kunt ook montage-siliconen gebruiken.
Plaats elke Zellige tegel evenwichtig met de hand, van rand tot rand met minimale voeg en creëer zo
harmonie binnen het geheel.
Zodra de tegels geplaatst zijn, verspreid het zeer vloeibare (cement-gebaseerd) voegmiddel met een
rubberen spatel, en zorg ervoor dat de voegen en ruimtes tussen de tegels goed opgevuld worden.
U kunt gekleurd voegmiddel gebruiken.
Na een korte drogingstijd, verwijder voorzichtig het overtollige voedmiddel met een vochtige spons en
verwijder voorzichtig en handmatig de overblijvende cementresten.
Het schuin, in een hoek, afsnijden van de Zellige tegels wordt gedaan met een diamantschijf met
water.

Zelliges op vloeren
Het is mogelijk Zelliges op vloeren te plaatsen, in ruimtes met minder verkeer van mensen waar ze
minder worden blootgesteld aan schokken.
De plaatsing goed verzorgen met een dubbele lijmlaag (op de ondergrond en de op rug van de
tegels), zodat de stukken perfect aansluiten op de betonnen ondervloer.

Zellige in douches en zwembaden
Voor oppervlakken in direct contact met water: zwembaden, douches (vloerplaat en wanden),
fonteinen, werkbladen,... controleer goed de dichtheid, rigiditeit en waterbestendigheid van het
onderliggende draagoppervlak voordat u de Zellige tegels erop plaatst.
Gebruik cementlijm en voegmiddel geschikt voor vochtige ruimtes.

Zellige onderhoud
Geglazuurde Zellige tegels vereisen geen speciaal onderhoud, ze worden gereinigd zoals elke
andere geglazuurde tegel.

Belangrijke informatie ivm “M etaal" Zelliges
“Metaal” Zelliges zijn klei tegels bedekt met een metaalfilm en worden beschermd door een
synthetisch vernis. Deze Zellige tegels kunnen niet ter plaatse worden gesneden. We kunnen
speciale stukken produceren en op maat zagen, zodat u perfect deze “Metaal” Zellige tegels kunt
installeren. "Metaal" Zellige moet zorgvuldig worden geplaatst, zonder te hameren en ook niet
schuren, om zo het risico van latere oxidatie te beperken. PH-neutrale reinigingsproducten worden
aanbevolen voor het onderhoud.
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