REPARATIONS VEJLEDNING – STØBT TERRAZZO
Læs venligst før reparation - Anvisningen gælder kun for småskader, så som ridser eller hakker. Marmorline påtager sig ikke
ansvaret for personer, resultatet af reparation og/eller af slibning/polering.
REPARATIONSSÆT INDEHOLDER:
• 2 dl cement (I Pose)
• 1,0 centiliter betonklæber (I PE-flaske)
• Ark vådslibepapir korn 240
• Ark vådslibepapir korn 600
• Vedligeholdelses vejledning
• Terrazzo sten –bruges kun ved større skader
REPARATION
Mindre skader i Terrazzo kan repareres som følger:
1. Skaden (hul/ridse) skal være fedt frit. Rengør med Marmorline Rens eller lign. Tør området. Evt. brug spidsen af en
hobbykniv el. lign til at skrabe skaden, således at den er ru.
2. Området fugtes med vand.
3. Blandingsforhold cement / klæber 20:1.
4. Cement og vand blandes til en fast konsistens. Bland cementklæber i massen.
5. Påfør cement massen. Sørg for at pakke cement massen således, at der ikke er luft lommer.
6. Lad det tørre i 1-2 dage, hvorefter reparationen kan tør-slibes plan. (Først korn 240 – efterfølgende korn 600)
7. Efter slibning efterbehandles pladen området med Marmorline Plejeolie.
REPARATION MED TERRAZZO STEN
Bruges ved større skader eller hvis der er sten der mangler.
1. Skaden (hul, manglende sten) skal være fedt frit. Rengør med Marmorline Rens eller lign. Tør området. Evt. brug spidsen
af en hobbykniv el. lign til at skrabe skaden, således at den er ru.
2. Lim Terrazzo sten i med sekundlim (sekundlim medfølger ikke i rep. sæt) –Lad det tørre.
3. Slib Terrazzo stenene ned i plant niveau med bordpladen. Der skal bruges en diamant slibe slibeklods (medfølger ikke i
rep. sæt)
4. Derefter følges vejledning for mindre skader.
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