
TECHNISCHE FICHE ZELLIGE 

Toepasselijke normen en waarden 

Zellige tegels zijn handgemaakt en niet industrieel vervaardigd, waardoor elke tegel 
uniek is in zijn eigenschappen. Vanwege dit niet-gestandaardiseerde karakter zijn er 
geen internationale normen (CE, ISO, DIN ...) waarbinnen Zellige tegels vallen of 
waarnaar wordt verwezen. 

 Samenstelling en productie 
 

MOSAIC D E SUR Zellige wordt ver vaardigd i n onze faciliteiten in Mar okko, volgens het traditionele proces  van dit  vakmanschap.  

 
MOSAIC D E SUR Zellige wordt ver vaardigd i n onze faciliteiten in Mar okko, volgens het traditionele proces  van dit  vakmanschap.  

De zellige wordt gemaakt in Marokko bij onze gekende fabrikanten in Marrakech voor 

het traditionele proces van dit vakmanschap. 

De tegels worden één voor één gemakt met natuurlijke klei in de regio Marrakech.  

Deze klei wordt gemengd en gekneed met water, met de hand vormgegeven  en op 

natuurlijke wijze gedroogd en in de steenoven gebakken. 

De email glazuur met natuurlijke pigmenten zijn van de beste kwaliteit en voldoen aan 

de EU normen. 

OSAIC D E SUR  Zellige wor dt vervaardigd i n onze facilitei ten i n M arokko, volgens  het tr aditi onel e proces  van dit  vakmanschap.  

De teg els wor den één voor één uitgewer kt ui t ni et-geraffineerde natuurlij ke kl ei  gewonnen i n de Fez-regi o. Deze " witte"  klei  wordt g emengd en gekneed met water,  met de hand vor mgegeven, op natuurlijke wijze gedroogd en in de oven gebakken. 
De beglazing/glazuur (glasvochtver binding en en mi ner ale pig menten)  dat wordt gebrui kt i n de M osaic del  Sur ® fabriek zijn van de bes te kwaliteit en voldoen aan de EEG-nor men 

 
MOSAIC D E SUR Zellige wordt ver vaardigd i n onze faciliteiten in Mar okko, volgens het traditionele proces  van dit  vakmanschap.  

 
MOSAIC D E SUR Zellige wordt ver vaardigd i n onze faciliteiten in Mar okko, volgens het traditionele proces  van dit  vakmanscha 
Zellige tegels zijn handgemaakt en niet industrieel vervaardigd, waardoor elke tegel unie k is in zijn eigenschappen. Vanwege dit niet-gestandaardiseerde karakter zijn er geen internationale normen (CE, ISO, DIN ...) waarbinnen Zellige tegels vallen of waarnaar wordt verwezen. 

Desalniettemin hebben we een reeks gestandaardiseerde tests u itgevoerd op onze Zellige tegels aangepast aan keramische producten. Zie de resultaten in het vo lgende gedeelte:  

Grootte en afwerking 
 

Zellige tonatileiten zijn variërend en subtiel , .  Elke zellige heeft een uniek 

onregelmatig oppervlake en kleurafwerking .  Er kunnen afwijkingen zijn in dikte 

( +/- 1.5 mm ) , vlakheid en grootte . 

Wij leveren zelliges die binnen een reeks aanvaardbaar zijn en volgends de definitie 

van handgemaakte zellige vallen. 

 

 
ENAC-laboratorium,  AICE-ITC,  2017. 
Tests volgens  standaard: UNE-EN ISO  10545-7:  1999.  

Resultaten:  Classificatie  KLASSE  4. Slij tlaag  bij  falen:  > 12000  rev.  
 

 

Zellige-tonen variëren subtiel in diepte,  verzadiging en reflectie. Elke tegel heeft een unieke onregelmatige oppervlakte en kleurafwerking.  
Er kunnen ook variaties  zijn in d ikte  (+/- 1,5 mm), vla kheid en  grootte. 

Wij  leveren tegels binnen een reeks van variaties d ie wij  acceptabel vinden en volgens de defin itie van Zellige - zie ook de panelen in  onze showrooms en afbeeldingen op onze webs ite voor meer info. 

Gewicht en verpakking 

Het standaard gewicht per vierkante meter ( 1.1-1.5 mm dikte ) weegt 15 à 22 kg.  Het 

gewicht van de dozen, pallets is indicatief. 


