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Terrazzo lægning og vedligehold 
Terrazzo Fliser er et naturprodukt bestående af marmor, vand og cement. Da det er et naturprodukt, vil det variere fra sten 
til sten, og fra produktion til produktion.  

Brug og opbevaring 
Efterlad aldrig materiale udendørs, da der kan forekomme skader efter mulig syre i regnen. Det kan skade overfladen, 
reducere glansen og forårsage mærker, der er vanskelige eller umulige at fjerne. 

Det er tilrådeligt at gå så hurtigt som muligt i gang med installationen af materialet for at undgå eventuel misfarvning eller 
fluorescens, især i tilfælde af lyse farver. 

Før installationen af materialet, skal du kontrollere, at materialet er fri for fejl. I tilfælde af fejl bedes du afbryde installationen 
og meddele dette straks til Mosaikhjørnet. Det anbefales ligeledes, at kunden tjekker det lagte materiale inden for samme 
dag for at erstatte eventuelle beskadigede fliser. 

Efter installation af materialet, kan nogle fliser mangle farve og homogenitet - som for eksempel en mørkere nuance i 
midten af flisen i forhold til dens kanter. Dette naturfænomen, er relateret til fugtens naturlige fordampnings-proces. Flisen 
absorberer fugten fra klæberen, og det forsvinder over tid. Husk aldrig at behandle før det er HELT tørt. 

Hvis fliser af samme produktionsparti lægges i forskellige perioder, kan der højst sandsynligt opstå en farveforskel, da det 
første lagte parti har gennemgået en oxidationsproces i samspil med cementen / klæber. 

Underlag/applikationsområde (Fast fundament af eks Beton – aldrig bevægeligt underlag) 
Underlaget skal være fast, plant, støvfrit og klar til klæbning (husk der skal være primet før klæbning) – og fri for løse 
partikler, gammel maling, olie, fedt, snavs eller lignende. Beton skal være gennemhærdet (28 dage) og må max have en 
restfugt på 2%. Evt. opdeling/samling (dilatationsfuger) i underlaget skal respekteres. Evt uregelmæssigheder i overfladen 
skal være rettet op. Der må ikke forekomme større niveauforskelle end 2 mm. Det anbefales at bruge hvid fliseklæb til lyse 
natursten. 

Lægning 
Træk fliseklæberen ud på fundamentet. Før lægningen af fliserne, foreslår vi, at du lægger fliserne i rent vand i et par 
sekunder, og lader det overskydende vand dryppe af. Dette for at garantere et sikrere greb mellem flisen og fundamentet. 
Tryk forsigtigt for at få en fejlfri vedhæftning og niveller fliserne med omhu og præcision, for at undgå forskel i niveau 
mellem fliserne. Det anbefales at anvende et af nivelleringssystemerne, med beskyttelsesplade/ring fra Raimondi. 

Fugning 
Der skal anvendes en fugefarve så tæt på flisefarven som muligt. Rengøring af fugen skal ske på det rigtige tidspunkt 
(mens den stadig er våd) ved hjælp af en svamp og rent vand. Vær opmærksom på at farvede fuger kan give pletter på 
fliserne. Det kan være nødvendigt at beskytte gulvet, inden fugen trækkes ud. Gør gulvet fugtigt inden fugning. 

Vigtigt: undgå at dække et terrazzobelagt gulv med pap, farvede tidsskrifter, magasinsider, plastik, nylon eller klæbebånd. 

De 3 typer behandling af terrazzo  
MP 90 ECO Extreme 
Holdbarheden af det imprægnerede område varierer og er afhængig af bl.a. stentype, rengøringsmetode- og middel samt 
slitage. Strenge rengøringsmetoder, samt anvendelse af rengøringsprodukter indeholdende højalkaliske produkter eller 
opløsningsmiddel vil påvirke holdbarheden. Den forventede holdbarhed er op til 15 år. 

▪ Produktet må ikke komme i kontakt med materialer eller overflader, til hvilke produktet ikke anbefales 

▪ Produktet kan gøre nogle overflader mørkere eller lysere i farven 

▪ Produktet kan ikke forhindre overfladeslitage eller ætsning fra syrer eller basiske kemikalier 

Fremgangsmåde 
Læs hele etiketten omhyggeligt før brug  

PRØV FØRST AT PÅFØRE PRODUKTET PÅ ET LILLE OMRÅDE, og lad det virke i 24 timer for at konstatere at det 
ønskede resultat opnås.  

Overfladen skal være ren, tør og alle rester af tidligere forseglingsprodukter og hinder/slør skal være fjernet. 

Påfør overfladen ca. 2 lag af produktet ved hjælp af svamp, malepude, bomuldsklud eller sprøjteapparat. Et lag vil ofte 
være nok til de mindst porøse overflader. 

Indenfor 5 til 10 minutter efter påføring, poleres overfladen fri for eventuelle rester ved hjælp af en fnugfri bomuldsklud.  

Sørg for at der ikke efterlades rester eller samlinger af forseglingsproduktet på overfladen. 
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Wet Seal 
Holdbarheden af det imprægnerede område varierer og er afhængig af bla. stentype, rengøringsmetode- og middel samt 
slitage. Strenge rengøringsmetoder, samt anvendelse af rengøringsprodukter indeholdende højalkaliske produkter eller 
opløsningsmiddel vil påvirke holdbarheden.  

Den forventede holdbarhed indendørs er op til ca. 5-6 år. Produktet må IKKE komme i kontakt med overflader, som 
produktet ikke anbefales til. Vi anbefaler ikke at WET SEAL kombineres med andre og lignende produkter. 

Gulvoverflader skal holdes rene og tørre for at mindske risikoen for glide- og faldulykker. Grovere vaskemetoder vil have 
indflydelse på den forventede holdbarhed. 

Fremgangsmåde 
Læs hele vejledningen omhyggeligt før brug. 

▪ PRØV FØRST AT PÅFØRE PRODUKTET PÅ ET LILLE OMRÅDE, i henhold til brugsvejledningen og lad det 
virke i ca. 24 timer, for at konstatere om det ønskede resultat opnås. Når først produktet er påført, kan stenens 
oprindelige udseende ikke genoprettes. 

▪ Det er vigtigt at overfladen inden påføring er helt ren, tør og fri for tidligere eller eksisterende produkter. 
▪ Afdæk altid omkringliggende områder, som kan være modtagelige eller overfølsomme overfor WET SEAL. 
▪ Omrystes før brug. Produktet påføres ved hjælp af en hvid bomuldsklud, svamp eller malerpude i et jævnt lag og 

produktet arbejdes godt ned i stenen. 
▪ Nogle stentyper vil i tørretiden få produktet til at perle på overfladen. Sker dette skal det overskydende WET SEAL 

tørres af efter ca. 15-25 minutter. Overskydende WET SEAL kan på nogle stentyper fjernes i op til 30 minutter 
efter påføring. 

▪ Overfladen skal være minimum 10° C under påføring. Undgå gulvvarme samt direkte sollys under påføring og i 
tørretiden. Nogle stentyper vil kræve flere lag WET SEAL for at opnå den dybe farve. 

▪ Test at stenen er imprægneret korrekt efter endt tørretid, ved at dryppe vand på overfladen. Perler det og kan 
boblen skubbes rundt, er stenen imprægneret korrekt. Absorberer stenene vandet, imprægneres igen. 

▪ Risiko for selvantændelse af brugte klude. Efter endt brug, lægges påføringsklude derfor i en brandsikret 
▪ Som alternativ til ovenstående behandlinger, kan anvendes 3S-voks til behandling. Dette giver et mere blankt 

udseende ved påføring af flere omgange. 

Brugsanvisning til 3S ECO-voks 
Når naturstenen er tør og fri for fugeslam, påføres 3S ECO  med en pensel eller en tør, fnugfri, hvid klud i et jævnt tyndt 
lag. Denne første behandling, kan evt. fortyndes med 5-10% vand, hvis naturstenen er en hård og ikke sugende type. Når 
første behandling er tør, kan næste lag påføres. Dette skal altid gøres ufortyndet. Ønsker man et mere blankt udseende, 
kan et tredje lag påføres, når andet lag er tørt. Hvis overfladen føles let ru, kan den pudses af med en fin padmaster (hvid 
nylonsvamp) mellem hver behandling. Dette kan også foretages afslutningsvis. 

 

Rengøring, samt løbende vedligeholdelse  
Vi anbefaler FILA CLEANER PRO til daglig rengøring.  

Vi anbefaler ligeledes at du løbende efterbehandler dine terrazzosten løbende efter behov, med samme produkt, som der 
er behandlet med efter lægningen. 

Fremgangsmåde 
Almindelig forefaldende rengøring foretages med FILA Cleaner blandet med varmt vand i forholdet 1:200 (1 kapsel til en 
5-6 ltr vand). 

Skal der skures lidt mere grundigt, kan vi anbefale at bruge FILA Cleaner PRO i forholdet 1:20. 

Det varme vand er med til at ”aktivere” produktet, og der skal som reglen en skurefunktion til med en hvid skuresvamp 
(padmaster) for at få et godt resultat. Det er altid vigtigt at sikre at det foregår med en svamp der ikke ridser overfladen. 

Skyl efter med rigeligt vand, og aftør evt. overfladen efterfølgende. 

 


