Płytki COTTO i Terakota GOTYCKA są to wykonane ręcznie płytki z naturalnej gliny. Materiał (masa
ceramiczna, klinkierowa) nie zawiera żadnych sztucznych dodatków. Płytki nie są glazurowane, ani
powlekane - błysk często widoczny na zdjęciach jest wynikiem stosowania wosku i środków pielęgnacji.
Glina jest naturalnie porowata - płytki wymagają odpowiedniej impregnacji.
Płytki COTTO są wykonywane ręcznie! Drobne uszkodzenia powierzchni, niewymiarowość oraz
tendencja do lekkiego wybrzuszania się zewnętrzną stroną do góry są ich unikalną cechą! Przy
układaniu wymagane jest mieszanie płytek z różnych części dostarczonej palety.

1. Informacje ogólne
Zalecane miejsca stosowania płytek
Podłogi i ściany w kuchniach, korytarzach, łazienkach (w tym pod prysznicem), salonach
oraz miejscach użyteczności publicznej (w tym kościołach).
Płytki są mrozoodporne - można stosować je na tarasach, podjazdach, ciągach pieszych.
Płytki bardzo dobrze funkcjonują z ogrzewaniem podłogowym.
Zalecane materiały
Kleje: do montażu płytek zalecamy użycie grubowarstwowych, zapraw klejowych (jeśli to jest możliwe z
dodatkiem trasu - nie jest to jednak niezbędny warunek).
Fugi: Średnio i gruboziarniste zaprawy fugowe o grubościach od 2 do 3 cm.
Narzędzia: Standardowe narzędzia glazurnicze, płytki można ciąć szlifierką kątową.
Warunki: Zalecamy układanie płytek na możliwie suchych wylewkach cementowych - po wylaniu wylewki
zalecamy odczekanie 2 - 3 tygodni, aż do jej całkowitego wyschnięcia.

2. Montaż płytek z terakoty COTTO, terakoty GOTYCKIEJ
Pamiętaj
Bezwzględnie zachowaj czystość podczas montażu!
Układanie i fugowanie

1. Płytki kleić na normalny klej do płytek - jeżeli jest ogrzewanie podłogowe to klej musi być do niego
odpowiedni. Pod płytkami nie może być powietrza (pustek powietrznych). Płytki układać z fugą ok.
7-10 mm.
2. Płytki kłaść na grubą warstwę kleju tak, aby ewentualne nierówności i krzywiznę płytek wygubić na
kleju. Płytki są formowane ręcznie i mają tendencję do lekkiego wybrzuszenia wierzchnią warstwą
do góry. Ewentualne wystające krawędzie lub kanty można zetrzeć grubym papierem ściernym lub
dociąć szlifierką.
3. Po związaniu kleju wyczyścić powierzchnię płytek, można stosować wilgotna gąbkę, zabrudzenia po
kleju można zetrzeć papierem ściernym, można też użyć środków do usuwania nalotów
cementowych - polecamy środek Fila PH ZERO.
4. Na suchą i czystą powierzchnię nanieść miękkim pędzlem jedną warstwę impregnatu Fila PT10
(impregnat rozcieńczyć wodą 4 cz. impregnatu na 1 cz. wody) i odczekać do całkowitego
wyschnięcia, temperatura otoczenia musi być wyższa niż 5 st. C.
5. Fugowanie - dzięki impregnatowi fugujemy płytki tak samo jak płytki glazurowane (metoda
szlamowa).
6. Po wstępnym czyszczeniu odczekać, aż cała podłoga bardzo dobrze wyschnie (czasem może to
potrwać ok 2-3 dni)
7. Po wysuszeniu powinny pojawić się naloty po fudze - wyczyścić je kwasem Fila PH ZERO
8. Po wyschnięciu jeżeli naloty nadal pozostaną powtórzyć pkt. 7 aż do skutku
9. Na suchą i czystą podłogę nanosimy 2 lub 3 warstwy impregnatu Fila PT10 – dobrze
zaimpregnować fugi!
10. Po pewnym czasie w fugach mogą gromadzić się "białe jeziorka" impregnatu - jeżeli podłoga będzie
na tyle sucha, aby po niej chodzić (w skarpetkach) należy rozetrzeć nadmiar impregnatu i
pozostawić do wyschnięcia

11. We wnętrzach (z wyjątkiem łazienek i pomieszczeń mokrych) jako warstwę wykańczającą polecamy
użycie wosku wykańczającego. Stosowanie wosków ułatwia bieżącą pielęgnację i nadaje podłodze
piękny, pogłębiony kolor. Polecamy woski Fila SATIN (satynowy), Fila MATT (matowy), Fila
LONG LIFE (błyszczący) - woski te nie wymagają polerowania.
Prosimy o zapoznanie się z opisami produktów, które znajdują się na etykietach!

3. Pielęgnacja płytek z terakoty COTTO, terakoty GOTYCKIEJ
Do czyszczenia i pielęgnacji płytek ceramicznych polecamy zawsze preparat Fila Cleaner i do bardzo mocnych i
starych zabrudzeń Fila PS87.
Produkty:
- Fila Cleaner
- Fila Matt (matowy), Fila Satin (satynowy), Fila Long Life (błyszczący) – samopolerujące się, wykończeniowe
woski ochronne
Aplikacja:
Rozcieńczyć Fila Cleaner w proporcji 1 cz. Cleaner na 200 cz. wody. Czyścić za pomocą mopa. Nie spłukiwać.
Powierzchnie wykończone woskiem – w zależności od potrzeb np. 1 raz na 2 miesiące przemyć podłogę roztworem
wody i wybranego wosku wykończeniowego. Proporcja 1 szklanka wosku na 1 standardowe wiadro wody, używać
mopa, nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia.
Cięższe zabrudzenia usuwać przy pomocy Fila Cleaner w mocniejszym stężeniu i szorstkiej strony gąbki kuchennej.

