Zellige, definição
Zellige é uma cerâmica feita manualmente a partir de argila natural não refinada da região de Fez (Marrocos).
Esta argila é amassada com água, moldada à mão, seca e assada. Os esmaltes vitrificados são então
aplicados e derretidos no biscoito, em múltiplas tonalidades semitransparentes, perolizadas, metalizadas,
vulcânicas ou opacas. A definição de Zellige é a irregularidade da aparência e tonalidade, achatamento,
brilho, cor e profundidade do esmalte. Cada ladrilho Zellige é único.

Colocar m osaicos Zellige
•
•
•
•
•
•
•
•

Misture os ladrilhos para criar uma decoração aleatória entre os vários tons e tons da cor escolhida.
A parede será bem preparada e nivelada antes de colocar o Zellige.
Cole a parede e a parte de trás dos Zelliges com uma pasta adesiva flexível para revestimentos
cerâmicos ou fixe o Zellige com um silicone de montagem.
Posicione à mão, borda a borda, sem cruzar as juntas e equilibrar cada Zellige no painel, procurando a
harmonia do todo.
Quando o mosaico estiver no lugar, espalhe uma junta de cimento muito líquida, com uma espátula de
borracha, insistindo em encher as juntas entre os ladrilhos.
Após uma breve secagem, retire cuidadosamente o excesso de cimento com uma esponja húmida e
remova manualmente os restantes resíduos de cimento.
O Zellige é facilmente cortado com um disco de diamante com água.
Superfície em contato direto com a água: Piscinas, chuveiros (banheira e paredes), fontes, planta de
trabalho. Tal como acontece com todos os outros revestimentos cerâmicos esmaltados, o
revestimento de uma superfície com Zellige não garante a estanqueidade total. A humidade pode filtrar
as juntas e causar irregularidades. É, portanto, a impermeabilização do suporte de parede ou da laje
de concreto que garante a qualidade do trabalho.

Colocando Zelliges fora
•

•

Zellige é um azulejo da família das cerâmicas esmaltadas. Não é afetado pelo sol e UV. A qualidade
do suporte, a instalação e a junta é a garantia de sua durabilidade no tempo aos choques térmicos
(dilatação-retração do suporte).
A resistência aos ciclos de congelamento e descongelamento está inteiramente relacionada à rigidez
da junta e à ausência de penetração de água entre as telhas e o suporte.

M anutenção Zellige
•
•

Ladrilhos Zellige vidrados não requerem manutenção especial, eles são limpos como qualquer outro
ladrilho esmaltado.
Tenha em mente que a nossa linha Zellige Metal requer instalação e manutenção especiais. Verifique
com o nosso serviço ao cliente para mais informações.
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