INSTALLATIE & ONDERHOUD van Zellige
Zellige, definitie
Zelliges zijn Marokkaanse tegels, stuk voor stuk vervaardigd uit ongeraffineerde natuurlijke klei, gewonnen in
de regio Fez (Marokko). Deze klei wordt gemengd en gekneed met water, met de hand gevormd, natuurlijk
gedroogd en in ovens gebakken. De glazuur (glasachtige verbindingen en minerale pigmenten) wordt op de
tegels aangebracht en vervolgens gesmolten/verglasd, wat resulteert in meerdere semi-transparante, metallic,
parelmoer of doorschijnende tinten. De essentie van Zellige is de onregelmatigheid van het uiterlijk, de toon,
de vlakheid, de dikte, de glans, de diepte en de kleur van het oppervlak. Elke Zellige tegel is uniek.

Zellige tegel installatie
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Open meerdere dozen en meng willekeurig verschillende Zellige tegels met meerdere tinten en
texturen om een set te maken die alle Zellige kleurschakeringen weerspiegelt.
De muur moet goed worden voorbereid en geëgaliseerd voordat de Zellige wordt geplaatst.
Flexibele lijm voor keramiek gelijkmatig op het te betegelen oppervlak en op de achterkant van de
tegel aanbrengen. Siliconen kunnen ook worden gebruikt om Zellige tegels te fixeren.
Plaats de tegels met de hand, laat geen voeg (rand tot rand) zonder tegelafstandhouders te
gebruiken. Pas de plaatsing van de tegels aan met de lijmdiepte en voegruimte, op zoek naar de
harmonie van de installatie. Bij complexe ontwerpen kan meer aanpassing nodig zijn.
Vloerinstallaties: het laten van een kleine voegruimte zal helpen om bewegingen te compenseren.
Zodra de lijm droog is en de Zellige tegels goed vastzitten, verdeelt u met een rubberen spatel zeer
vloeibare voegcement over het oppervlak, waarbij u ervoor zorgt dat de ruimtes tussen de tegels
volledig worden opgevuld.
Veeg het overtollige voegcement af met een vochtige spons of doek. Verhelp handmatig eventuele
defecten op gebieden die zonder mortel zijn achtergelaten.
Zellige tegels kunnen eenvoudig worden gesneden of afgeschuind met behulp van een diamantschijf.
Tegelsnijders kunnen ook worden gebruikt, maar de resultaten zijn minder nauwkeurig.
Bij plaatsing in direct contact met water: zwembaden, douches (vloeren en muren), waterpartijen,
werkbladen; zorg ervoor dat de ondergrond waterdicht is. Net als andere geglazuurde keramiek, is het
bedekken van een oppervlak met Zellige tegels geen garantie voor waterdichtheid. Vochtigheid kan
door de voeg of eventuele onregelmatigheden in het oppervlak filteren.

Buitengebruik
•

•

•

Zellige tegels worden, net als andere geglazuurde keramiek, niet aangetast door zon of UVblootstelling. De kwaliteit van de ondergrond en de installatie (gebruik van geschikte voegmiddel en
lijm voor buitengebruik) helpt de tegels om thermische schokken op te vangen.
Enige weerstand tegen weersinvloeden is afhankelijk van de waterdichtheid van de voeg en de
stabiliteit van de hechting tussen tegels en ondergrond, om te voorkomen dat water onder de tegels
doordringt.
Zellige tegels worden regelmatig buiten gebruikt in gebieden met een mild klimaat. We raden af om
Zellige tegels buiten te gebruiken in gebieden die onderhevig zijn aan vorst.
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Zellige onderhoud
•
•

Geglazuurde Zellige tegels zijn onderhoudsvriendelijk, makkelijk schoon te maken zoals elke andere
geglazuurde klei-tegel.
Houd er rekening mee dat ons Metallic Zellige-assortiment speciale installatie en onderhoud vereist.
Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.
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