
Informatie, leg en behandeladvies terracotta tegels.

Wij hebben verschillende soorten terracotta tegels (ook wel estriken genoemd) in ons assortiment. 
Dit is een erg mooi produkt als je weet wat je koopt. Onze terracotta tegels zijn handgemaakte 
tegels van klei. Deze zijn poreus en hebben afwijkingen in vorm, patroon en kleur ook kunnen ze 
geringe mate van zout en kalkuitslag vertonen.  Als een vloer op de juiste manier is behandeld is 
deze makkelijker in onderhoud, het wil echter niet zeggen dat er nooit vlekken in zullen trekken. 
Het is een authentieke vloer die leeft en ook als zodanig moet worden gezien. 

Leg advies: 

Zorg voor een tegelzetter die ervaring heeft met het leggen van dit soort materiaal. 

Leg de vloer pas als alle andere bouwwerkzaamheden zijn gedaan hierdoor voorkom je onnodige 
vervuiling. 

Zorg voor een vlakke stabiele ondergrond.

Terracotta tegels dienen te worden verlijmd met een flexibele lijm (leg ze niet in de specie of cement). 

Door het gebruik van een grove lijmkam van minimaal 1,5 cm, kan men de dikte verschillen van de 
tegels opvangen. 

Werk schoon en zorg dat er geen lijmresten en voegsel op de tegels blijft zitten. 

Verlijmen 

Omdat de plavuizen in maat verschillen is het moeilijk deze op het oog te leggen, beter is om te 
werken met vlakken waarin je nooit teveel kunt afwijken. Maatverschillen worden opgevangen met 
de voeg dus de voeg is niet overal even dik. 

 

Inwassen 

Terracotta kan met mengsel van zand / cement ( mengverhouding 3 zand : 1 cement ) worden 
ingevoegd, voeg water toe tot het een papje wordt. Er zijn ook kant en klare voegmiddelen te 
verkrijgen speciaal voor terracotta.

Maak voordat u begint met inwassen de tegel goed nat. Voeg ongeveer 2 m2 in en maak het gelijk 
goed schoon met een spons en schoon water. 

De tegels kunnen ook vooraf voorzichtig worden behandeld met filasatin, door dit produkt te 
gebuiken is het voegsel makkelijker van de tegel te verwijderen. Zorg er wel voor dat alleen het 
oppervlak van de tegel ermee behandeld wordt, niet in de voegen lopen dan hecht de voeg niet goed 
meer.

Als men de vloer bij het inwassen gelijk goed schoon maakt scheelt dat een hoop werk achteraf.

Na het leggen de vloer niet afdekken. ( het vocht moet eruit kunnen )



Behandeladvies terracotta met wax
Stap 1 Reinigen vloer

Na ongeveer een week als de voeg is uitgehard kan de vloer worden gereinigd, als het goed is is de 
vloer redelijk schoon en kun je hem gewoon reinigen met water.

Indien er nog cement sluier of witte salpetervlekken op de vloer zichtbaar zijn, kunnen deze worden 
gereinigd met Deterdek. Verdun de deterdek 1:5  en breng deze op de vloer aan met schrobbezem / 
schrobmachine en maak de vloer schoon, spoel de vloer goed na met schoon water. Met een 
waterstofzuiger kan je het vieze water sneller opzuigen dit werkt beter dan dweilen.

Vervolgens de vloer goed laten drogen (variërend van enkele dagen indien men vloerverwarming 
heeft tot enkele weken).  Als de vloer goed schoon en droog is kan er worden begonnen met stap 2. 

Stap 2 Impregneren

Na ongeveer 2 weken droogtijd dit kan ook langer duren. (de vloer moet goed droog zijn) 
impregneer olie opbrengen met een blokwitter. Na het opbrengen moet de vloer ongeveer 5 uur 
drogen (niet op lopen). Indien nodig herhalen, de impregneer olie moet wel in de tegel trekken als 
het erop blijft liggen verwijderen met een doek. 

Stap 3 Waxen

Breng de vaste was op met een borstel en wrijf deze in de vloer, verwijder overtollige was met een 
doek. Herhaal deze handeling na 8 uur nog een keer.

Stap 4 Vloeibarewas 

Een dag na het waxen kun je filasatin puur aanbrengen op de vloer met een doek. 

Onderhoud

Voor het onderhoud een 1 kopje filasatin oplossen in dweilwater ongeveer 1x in 4 weken, dit is om 
de vloer te onderhouden. Als de vloer erg schraal is kan dit ook puur worden gebruikt. De vloer mag 
naast het gebruik van vloeibare was ook worden gedweild met een voedende zeep.



Behandeling met Oxaan olie (vloerolie X10) 

Met oxaanolie bouw je lagen op, je lakt de vloer als het ware af. De terracotta vloer krijgt een 
glanzend uiterlijk. Het voordeel is dat hij nog makkelijker is in onderhoud. Nadeel is dat er een 
glanslaag op komt wat veel mensen niet zo mooi vinden. De meeste mensen geven de voorkeur aan 
de natuurlijke behandeling met olie en was.

Volg het leggen en reinigen zoals beschreven, let op!  Gebuik met het voegen geen filasatin of 
andere voeghulpmiddelen ivm hechting van de oxaanolie. 

lak de vloer pas af als deze goed uitgedroogd en ontvet is.

Vloerolie X10 moet worden verdunt met 50% terpentine en op de tegels worden aangebracht met 
blokwitter / kwast. Het werkt als een soort lak en er moeten verschillende lagen worden opgebracht. 
Hou rekening met een droogtijd van 10 uur aan tussen de lagen. Na een paar lagen blijft deze op de 
tegel liggen als een laklaag. De vloer krijgt een glanzend uiterlijk en hoeft verder niet met vloeibare 
was of zeep te worden onderhouden.


