Leggeanvisning for marmormosaic fra Ulfven.

1. Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av fliser
2. Bruk en egnet tannsparkel til å påføre flislimet. For marmormosaikk anbefaler vi maksimalt 5mm
tannsparkel (mao et tynt lim-sjikt) for at ikke limet skal tyte ut og fylle opp fugene. Bruk alltid hvitt eller helt
lyst sementbasert flislim for naturstein ved legging av lys Carrara-marmor.
* Vi anbefaler Carraflex fra PCI til all type marmor og naturstein.
3. Kapping av marmorfliser gjøres best med vannsag evt vinkelsliper med blad beregnet for betong
og stein. Vanlig fliskutter kan ikke brukes.
4. Når limet er tørket kan flisene fuges. Fug et lite område av gangen.
* Vi anbefaler fugemasse for naturtstein til våre marmorfliser. På lyse flismodeller bør man bruke
lyse fugefarger for å unngå missfargning av flisene.
5. Alle våre marmorfliser skal impregneres med Fila MP 90 Eco Extreme (eller tilsvarende produkter) for å
beskytte mot flekker, syrer, fuktighet ol. Dette gjøres etter at flisene er fuget. Les bruksanvisning på
flasken.
6. Bruk IKKE syreholdige produkter / såper på noen typer marmor, da dette kan sette flekker og skade
overflaten på alle typer marmor og naturstein. Bruk kun PH-Nøytrale produkter og les alltid på forhånd før
bruk om produktet er egnet for naturstein.

VIKTIGE FAKTORER FOR GODT RESULTAT:
• Sørg for minimum 5 mm klaring mot alle vertikale elementer; vegger, terskler etc.
• Bruk alltid lim, fug, silikon og lignende som er tilpasset marmor – sjekk innhold før bruk!
• Under en byggeprosess med mye trafikk, skitt støv, verktøy og bør man dekke nylagte fliser godt til med
papp, papir, eller filt som ikke farger av dersom det skulle bli sølete og vått. Dette er for å beskytte flisene.
før de klare til normal bruk.
• NB* Unngå at produkter med syre eller sterke baser og pigmenter blir liggende på marmor da
slike produkter kan sette flekker selv på impregnerte flater.
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