
 

OUDE TERRACOTTA TERRA-OKER-ZALM 
 

TECHNISCHE GEGEVENS

Binnengebruik en overdekte terrassen 
 

 
 

 
15,5 x 15,5cm/ 16,5 x 16,5cm x ca 1,5 – 3cm dik (formaat afhankelijk van beschikbare 
loten) 
ca 41 st/m² of ca 36 st/m² (afhankelijk van het beschikbare formaat) met voegdikte 2 (à 3) 

mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar) 
 
Dit is een oud gerecupereerd handgemaakt product: formaten van de 
tegels kunnen onderling lichtjes variëren. Ook de kleurnuance kan van lot 
tot lot sterk verschillen. Zie de verschillende foto’s op deze site. 

 
 
 

Dit is een oud gerecupereerd product: tijdig bestellen want oude gerecupereerde vloeren 
zijn zeldzaam aan het worden. 
 
PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- De tegels worden in halfsteensverband geplaatst. 

 
-  Het is van groot belang dat de terracotta’s mooi gemengd worden. 

- We raden u aan om een voegbreedte van 2 (à 3) mm aan te houden.  De terracotta’s 
zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt 
daarom net iets meer tijd en aandacht.  De plaatsing in halfsteensverband helpt om de 
voorgeschreven voegbreedte aan te houden.  Deze manier van werken zorgt ervoor dat 
u ook het meest landelijke resultaat met de uitstraling van vroeger zal bekomen. 

- De tegels kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat ze niet te vlug drogen. 
- Te plaatsen in een wit mortelbed of in een dikbedlijm. 
- De tegels best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) 

insmeren met lijm. 



- Voegkleur: crème-beige. Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen 
vooraleer de volledige oppervlakte te voegen. Wij raden aan om met een minder 
contrasterende voeg te werken. 

- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de tegels, niet gelijk met de terracotta’s.  Dit 
zodat de vorm van de tegels nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar. 

- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken.  Kleine oppervlaktes 
per keer voegen en tijdig mooi afvegen.  De tegels zijn zeer vatbaar voor cementsluier en 
moeten dus goed gereinigd worden. 

- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, het oppervlak reinigen (met 
cementsluierverwijderaar indien nodig) zodat alle sluiers zijn verdwenen. Eens volledig 
uitgedroogd, het oppervlak behandelen met de beschermingsimpregnering ‘Remmers 
Funcosil AG impregnering of Lithofin Cotto Pre Wax’. Breng het materiaal op met een 
zachte verfrol tweemaal nat-in-nat. Het materiaal kan licht schuimen tijdens het 
aanbrengen. Eens het materiaal is aangebracht, het geheel oppoetsen met een propere 
katoenen doek tot alle aanbrenglijnen en aanzetten zijn verdwenen. Het belopen wordt 
aangeraden pas na 24 uur. 

- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Berdy 
Topbril of Lithofin Wash & Clean). 

- En nu genieten van het mooie resultaat! 


