
Våra Zelligeplattor är således inte perfekta och ska heller inte så vara. Det är en handgjord produkt. 
Varje platta är unik och personlig. Betraktar man varje platta för sig kan dessa brister irritera men när
plattorna väl är på plats är det just dessa imperfektioner som ger ytan som helhet dess karaktär och charm.
Väljer man våra Zelligeplattor har man valt en produkt som redan från början har en viss patina och sedan
bara blir vackrare med åren.

 ”One tile makes you crazy – a floor makes you sing”

Produktbeskrivning, installation & underhåll

Om produkten

Egenskaper

Leran som plattorna tillverkas av knådas och formas för hand. Plattorna torkar därefter utomhus och bränns
i ugn. Processen att bränna Zellige resulterar ibland i krackeleringar/bubblor i glasyren, dessa typer av
”defekter” är vanligt förekommande.

Varje platta knackas för hand vilket ger plattan en ojämn struktur och tjocklek. Detta kan bidra till flisor i
glasyren. När plattorna väl är installerade och fog är på plats kommer varje enskild plattas ”defekt” bli vad
som gör slutresultatet så vackert och levande. Varje Zelligeplatta är unik med mycket färgvariationer. 
Tänk på att då plattorna skiljer sig så pass mycket i kulör kan eventuella provplattor skilja sig från de plattor
som levereras vid större beställning. 

Vad vi erbjuder

Zellige (zilij) är lerplattor som är tillverkade för hand. Leran som plattorna tillverkas av kommer från regionen
Fez i Marocko. 



Se till att underlaget är stadigt och väl avvägt. Fukta varje plattas baksida med vatten (använd
blomspruta eller en roller så går det snabbt och blir jämnt fördelat). Hela plattan behöver inte sänkas
ner i vatten. 

Bred ut fixmassa både på underlaget och baksidan av plattan. Installera en platta i taget, använd
endast en fast hand vid avvägningen, inga slag. Då plattornas kanter är ojämna kan kakelkilar
behövas. Om du installerar Zellige i våtutrymme eller utomhus, var noga med att använda
anpassade produkter för dessa typer av utrymmen. 

Installation

Hur delar jag plattorna?
Plattorna delas enklast med en kakeldelare eller med en blöt diamantklinga.

När Zellige plattorna sitter på plats och fixet har torkat kan plattorna fogas. 
Foga små ytor i taget och var noga med att avlägsna överflödig fog. 

Fogning

Hur bred fog ska jag ha? 
Installationen blir som vackrast med så smala fogspalter som möjligt. 

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. 

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 gällande installation, vänligen rådfråga en professionell hantverkare.

Läs igenom denna guide från början till slut innan du påbörjar installationen
Förbered med rena verktyg
Planera rätt layout
Inspektera plattorna noga innan för att säkerställa att sprickorr inte förekommer
Då plattorna alltid skiftar i kulör är det viktigt att blanda plattor ur olika kartonger vid
installation

Förberedelse

Detta är inte en fullständig, heltäckande instruktion utan ger bara tips på det som vi uppfattar som de
viktigaste sakerna att tänka på. Konsultera med en professionell hantverkare för mer information. 


