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Läggningsanvisning för
Vindö ”Handslaget” Golvtegel

Golvtegel skall läggas på ett plant, stabilt och 
torrt betongunderlag. Golvtegel kan med fördel 
läggas på ett värmegolv.

Eventuell golvvärme stängs av 1 dygn före 
läggning och förblir avslagen ca 14 dagar efter 
läggningen avslutats. Påslagningen av golv- 
värmen göres gradvis under en veckas tid.

Golvteglet läggs först ut löst på underlaget med 
hänsyn taget till eventuella färgspel samt fog-
bredder. Fogbredden bör ligga mellan 16-22 mm.

För att underlätta senare rengöring bör golvteglet 
behandlas med Terracotta impregnering innan 
läggning. (Typ Miracle Sealants).

Plattorna kan läggas med traditionell brukslägg-
ning alternativt med en klinkerfästmassa lämpad 
för tjockläggning. Viktigt är att plattorna får 100% 
täckning med fästmedel på underlaget.

Eventuella dilatationsfogar skall ledas vidare 
genom plattorna och fogas med lämplig produkt 
för rörelsefogar.

Fogning bör utföras med fogslev. Fogan skall vara 
av en jordfuktig sort ex. Mur&Putsbruk B och 
fogarna skall fyllas helt.

Foga plattorna varsamt för att undvika neds-
mutsning av fog på plattans yta. Fogrester av-
lägsnas omgående med en fuktad styv svamp 
eller med en hård skurborste när fogen är torr. 
Håll fogan fuktig under ca ett dygn för att få 
hårda och starka fogar.

Rengöring kan göras med Tile Guard Fogrest- 
borttagare enligt tillverkarens anvisningar.

Det färdiglagda golvet bör skyddas tills eventuell 
övrig renovering är klar.
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Underhållsvägledning för
Vindö ”Handslaget” Golvtegel

Efterbehandling kan, när fogarna är genomhär-
dade och torra, utföras med Terracotta impreg-
nering. Detta ger ett extra skydd och förseglar 
även fogarna.

Om plattorna efter en längre tids användning 
behöver en grövre rengöring för att avlägsna 
eventuella fläckar bör ett grövre grund- 
rengöringsmedel användas. (Till exempel Kakel 
& Fog rent). Rengöringsmedlet avlägsnas efter 
behandlingen med en våtsug för bästa resultat.

Dagligt underhåll kan utföras med Marmor rent 
eller ett vanligt PH neutralt allrengöringsmedel.

Golvtegel levereras obehandlat. Normalt uppstår 
inga förändringar på färgen med dessa behan-
dlingar.


