
Leggeanvisning for Portland Terazzo fra Ulfven

1. Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av fliser. 

2. Tørk av flisene på baksiden med en fuktig klut / svamp. 

3. Bruk en grovtannet sparkel til å påføre flislimet (minimum 12mm.)
* Jobb med små områder av gangen for å unngå at limet skinnherder. 
* Vi anbefaler et godt natursteinslim feks carraflex men på disse flisene kan også Epoxy-lim beynttes. 
* Vi anbefaler vi minimum 2-3 mm fuger på disse flisene. 
* TIPS: Bruk en lang trekloss. Trekk den diagonalt over flisene. Med lett banking og trykk vil man   

kunne justere for ujevnheter i høyden. 

4. Kapping av Terazzofliser gjøres best med vannsag eller vinkelsliper med blad beregnet for betong og stein. 
Vanlig fliskutter kan ikke brukes. 

5. Når limet er tørket kan flisene fuges: 
• Bland fugen etter anvisning på pakken. 
• Vi anbefaler sementbasert fugemasse eller epoxy-fug til disse flisene 

VIKTIGE FAKTORER FOR GODT RESULTAT: 
• Sørg for minimum 5 mm klaring mot alle vertikale elementer; vegger, terskler etc. 

• Under en byggeprosess med mye trafikk, skitt, støv, verktøy ol bør man dekke til nylagte fliser godt med papp eller filt. 
Dette er for å beskytte flisene før de er klare til normal bruk. 

• Følg alltid lim og fuge-leverandørens anvisninger og les pakningsvedleggene til disse produktene.

• Ikke la produkter med sterke pigmenter og syrer bli liggende å tørke inn på flisene. (kaffe, sitron, olje, Balsamico, vin, 
ol)  Slike produkter kan sette flekker på flisene selv om de er impregnert på forhånd. 

VEDLIKEHOLD OG VASK: 

Jevnlig renhold av flisene gjøres med et PH-nøytralt vaskemiddel og klut/mopp. Vaskemidler med syreinnhold kan sette 
flekker på flisene. (Les alltid på flasken før bruk.) 

Flisene har et vannoppsug på ca 2% og er defor egnet til bruk i våtrom / dussjoner.

Fliser som ligger i et område med mye belastning/trafikk og skitt/slitasje kan ved behov måtte renses/slipes. Dette gjøres 
best med en meduim grov skurepad/pussesvamp og egnet såpe/rensemiddel. (Fila PS 87 eller TD Rens for Glasserte og 
Uglasserte overflater.  Etter ønsket resultat av rensing og pussing bør det påføres 1 – 2 nye strøk med Fila voks, TD 
Marmor og Naturtseins impregnering eller annen egnet impregnering. 

For mer teknisk informasjon – se også våre FDV dokumenter på:  https://www.ulfven.no/ovrig-info/viktig-informasjon
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