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Vær opmærksom på at de lyse farver kan ændre nuance ved fugning. For at sikre at man får den 

ønskede farve, bør man lave en prøve inden opsætning. Husk at lyse glasfl iser er transparente, og 

at striber og luftlommer fra fl isens bagside bliver synlige.

I hjørner fremtræder glaskanten som mere eller mindre mørk, afhængig af lysets brydning i glasset, 

dette er specielt udpræget, når man lader en skåret fl ise gå bag en anden fl ise. 

Glasfl iser er et håndlavet produkt, der har en hårdhed der modsvarer uglaserede fl iser (Mohs skala 6). 

Når glasfl iser anvendes som gulvbelægning, sker der med tiden en vis patinering af overfl aden, 

modsvarende de små ridser og fordybninger som fremtræder på marmor og natursten. 

 1. Klæbemassen (vælg en klæber med samme farve som den valgte fugefarve) trækkes ud  

  mod gulvet eller op ad væggen med en tandspartel, ved mosaik vælges en lille tandstør 

  relse , ca. 4 mm. Træk klæbemassen jævnt ud med bagsiden af tandspartlen til der er en  

  ensartet tykkelse overalt. Fliser på  97 x 97 mm og større skal dobbeltklæbes (der skal  

  påføres klæb på bagsiden af fl isen samt på gulv/væg).

2. Mosaikken trykkes forsigtigt mod klæben, benyt et fugebræt med gummibelægning. 

  Dette sikrer at mosaikken lægger sig plant mod underlaget, ret arkene til så de passer, 

  og udskift eventuelt enkelte fl iser der afviger for meget fra fugemønsteret. 

3. Glasmosaikken presses omhyggeligt mod klæbemassen. Kontroller med mellemrum 

  klæbningens udførsel. Der må ikke være luftlommer bag fl iserne. 

4. Rens fugerne for overskydende klæbemasse. 

5. Når klæben er hærdet påføres fugemassen med gummispartel eller fugebræt. Vær 

  opmærksom på, at hærdetiden er længere end for normale vægfl iser, og at der i våd-

  rum szonen skal anvendes en vandtæt fugemasse.   

6. Når fugemassen er overfl adetør, men stadig bearbejdelig, afvaskes overfl aden med en 

  hårdt opvredet svamp, som konstant holdes ren. Derefter poleres overfl aden. Da glasfl iser 

  ikke suger vand, vil der gå længere tid inden rensning af overfl aden kan påbegyndes end  

  ved normale fl iser. Husk fugen er synlig i 3 dimensioner, så fugningens kvalitet er meget  

  afgørende for et pænt resultat.

N.B. Evers anbefaler at der til blanke glasfl iser anvendes fl isefuge, mens der til matte glasfl iser både 

kan anvendes fl ise- og klinkefuge.

Bearbejdning af glasfl iser: 

Mosaik kan klippes med en fl isetang, skæres med en glasskærer, eller vådskærer. Kanter skal slibes 

efter skæring, da man ellers kan skæres sig på dem. Til slibning kan an-vendes vådslibepapir eller 

slibesvampe med diamantkorn. Ved skæring og slibning skal der anvendes rigelig med vand til køling. 

Et godt glarmestertip er at dyppe glasskære hjulet i petroleum, og efter skæring rengøre fl iserne med 

et alkalisk rengøringsmiddel. Større fl iser kan skæres på en vådskærer eller fl iserne kan afl everes til 

vandstråleskæringsfi rma. Husk kanterne skal afrundes. fl aden. 
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