
KRACKELERAD GLASYRYTA - VIKTIG INSTALLATIONS- & 

UNDERHÅLLSINFORMATION 

För att skydda och behålla utseendet på den krackelerade glasyrytan är det viktigt att denna 

instruktion läses och följes.  

 

När plattorna har monterats, men före fogningen, ska plattorna förseglas med en klar 

penetrerande impregnering, till exempel Fila MP90. Följ tillverkarens användaranvisningar 

noggrant. Impregneringen förseglar glasyrsprickorna och tillser så att fogen inte tränger in i 

plattorna. Efter fogning och noggrann rengöring av plattorna, polera bort resterande rester 

med en ren trasa. Impregnera därefter en ytterligare gång för extra skydd. 

 

OBS! Försegla impregneringen jämnt och noggrant på plattan. Om du använder en 

kontrasterande fogfärg, kan det vara tillrådligt att göra impregneringen två gånger före 

fogningen. Följ alltid tillverkarens rekommenderade installationsprocedur och allmänna 

industristandarder för att säkerställa en lyckad installation. 

 

Använd endast fog av hög kvalitet och gärna med neutral kulör. Försök att sätta plattorna 

med liten fogbredd (1-2 mm). Detta kakel sätts lämpligen med "tegelsättning", dvs med en 

halvplattas förskjutning över respektive under en satt platta. Denna platta är gjord på vit lera 

och varje platta har tillverkats var för sig vilket gör att plattorna har jämna och fina kanter. Vi 

rekommenderar att dessa glaserade plattor skärs med vått diamantblad för att minska risken 

för att plattorna går sönder. 

 

Om plattorna ska sitta i våtrum är det väldigt viktigt att försegla plattorna ordentligt eftersom 

du inte vill att vatten ska tränga in i plattan. Vid skärning med våtsåg kan du uppleva en 

mörkning av kanterna där vattnet trängt in i plattans kropp. Det är viktigt att plattorna får 

torka före förseglings- och fogningsprocessen. 

 

OBS! Korrekt impregnering/försegling före och efter fogning är avgörande för projektets 

framgång. Om du upptäcker en mörkare del av plattan när ytan har utsatts för vatten är 

plattan antingen inte ordentligt impregnerad eller så finns en vattenläcka bakom plattan. Om 

du ser detta, låt plattorna torka ordentligt och impregnera därefter ännu en gång. Om det 

finns vattenläcka måste det omedelbart åtgärdas.  

 

Underhåll av krackelerat kakel bör ske enligt rekommendationer från 

impregneringstillverkaren. 

 

 

CRACKLED GLAZE  - IMPORTANT INSTALLATION & MAINTANENCE INFORMATION 

Due to the inherent nature of Crackled Glaze finishes, they require an additional step in the 

installation and cleaning process. The crackled finish effect is achieved when the glaze 

slightly pulls away from the body of the tile creating microscopic cracks in the glaze which 

allow it to have that antiqued or unique color and texture attributes. To protect and retain 

this look, prior to applying the tile to the wall, extra care should be exercised to keep the 

surface of the tile clean.  

 

Once installed and prior to grouting, the tiles should be sealed with a Clear Penetrating 

Sealer, for example Fila MP90. The manufacturers of the penetrating sealers provide 

instructions for application which should be followed. This basically seals the glaze cracks 

and insures that the grout does not penetrate into the tiles during the grout application. After 



the grouting and cleaning are completed, be sure to polish off any remaining residue with a 

clean cloth. It will then be time to once again apply the sealer for additional protection. 

 

NOTE: be sure to seal the surface of the tiles evenly and thoroughly. If using a contrasting 

color grout, it may be advisable to do the initial sealing twice prior to grouting. Please follow 

all manufacturers’ recommended installation procedures and industry standards to ensure a 

successful installation. 

 

Use only high quality grout and preferably with neutral color. Try to place the tiles with small 

joint width (1-2 mm). This tile is appropriately set like bricks, ie with a half tile displacement 

above or below a set tile. This tile is made of white clay and each tile has been made 

individually, which makes the tiles even with fine edges. We recommend that these glazed 

tiles are cut with wet diamond blade to reduce the risk of the plates breaking. 

 

It is of utmost importance to properly seal the tiles in any wet installation since you do not 

want water to penetrate into the body of the tile. You may experience a darkening of the body 

of a tile due to water in the cutting process of a wet saw. You may see dark edges on the cuts 

where the water penetrated the body of the tile. The tile should be allowed to dry prior to the 

sealing and grouting process. 

NOTE: Proper sealing before and after grouting is imperative to the success of the project. If 

you detect a darkening in the body of the tile when the surface is exposed to water, the tile is 

either not properly sealed or there is a water leak behind the tile. If you see this, please allow 

time to dry the tiles and then reseal. If there is a water leak, it must be addressed 

immediately.  

Maintenance of tiles installed in wet areas should be done as recommended by the Sealer 

Manufacturer.  

 

 

 

Använd aldrig ett slipande polermedel på dessa plattor. Använd ett snällt städmedel som 

rekommenderas av tillverkaren av impregneringen.  

 

 


