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 TERRACOTTA    
De naam Terra Cotta wordt algemeen gebruikt voor keramisch 

materiaal dat ongeglazuurd gebakken wordt bij max. 1100°C.  

Deze tegels beantwoorden aan de geldende bio-ecologische 

criteria, hebben een groot vochtregulerend vermogen, 

bevatten geen enkele toxische stof en zijn niet elektrostatisch 

oplaadbaar.  

 

De Ecomat vloertegels zijn ambachtelijk gemaakt door een 

Franse ambachtelijk atelier. Daardoor bezitten ze een 

onovertroffen natuurlijke charme, die mee bepaald wordt door 

kleine onvolmaaktheden. 

Terracotta is af te werken met olie en eventueel een laagje 

natuurlijke, verhardende was voor een mooi en duurzaam 

resultaat. 

 

 PLAATSING 

De Ecomat vloertegels kunnen op iedere zuivere, dragende 

chape worden geplaatst in een mortellijm. Bij vloerverwarming moet echter een speciaal, elastisch mortellijmbed gebruikt 

worden. Ecomat biedt hiervoor de Tubag TNM-flex mortellijm aan op basis van traskalk. 

In tegenstelling tot een nogal verspreide 'vloerderswijsheid' mogen tegels niet 'gewaterd' worden tijdens de plaatsing. 

Voegbreedten van 8 tot 15 mm zijn gebruikelijk. Na plaatsing mag een Terracottavloer niet belopen worden gedurende 3 

dagen. Voor de voegen bieden we Tubag TNF-b grijze traskalkmortel aan. 

NB. Bij plaatsing op een mortelbed moet men zich voor de start van de behandeling ervan verzekeren dat de mortel volledig 

uitgedroogd is. Alle salpeteruitslag dient verwijderd te worden. 

 

 EERSTE BEHANDELING 

 afzuren: vooraf alle kalk- en cement resten verwijderen. 

 voor het voegen behandelen met een verhardende olie (Galtane) en 3 dagen laten drogen 

 na opvoegen de tegels met zuiver water en spons  wassen tot alle resten van het voegen verwijderd zijn.  

 afhankelijk van temperatuur en vochtigheid zijn de voegen  droog na 2 à 3 dagen; het oppervlak goed      beschermen 

tegen vuil dat door andere werkzaamheden wordt veroorzaakt, bij voorkeur met golfkarton. 

 BEHANDELING 
 de laatste behandeling gebeurt liefst minstens  een week voor je de ruimte in gebruik neemt. 

 indien er toch vervuiling is opgetreden is er nog een reiniging en droging nodig voor je aan de slag gaat met olie. 

 de behandeling gebeurt met Galtane Verhardende Olie: 

 de olie aanbrengen met vod of borstel (tegel per tegel instrijken, geen olie op de terracotta uitgieten)  

 alle olie die na 15 min niet door de vloer is opgenomen, verwijderen met niet pluizende doeken (katoen of linnen)  

 zéér goed drogen, dit is heel belangrijk om kleven en vlekvorming te voorkomen ! 

 na 24 u: nogmaals dezelfde behandeling om te verzadigen met verhardende olie + na 15 min droogwrijven; 

 na 24 u: voor zijdeglans : extra de Verhardende Was van Galtane aanbrengen met een vod (tegel per tegel) 

 nog eens  24 u later (de was mag niet meer kleven) met een zachte vod of boenborstel oppolieren. 

 

      

 

 


