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Oriasi szin-, forma- es felu— letvà lasztè k 
A Tondach kerámia tetöcserepek rendkIvül gazdag termékpalettáját az teszi meg gazdagabbá, hogy az egyes formákat natir, 

azaz téglavoros, engóbozott és mázas kivitelben is választhatjuk. Mi is a kulonbség a három kUlönbözá felület käzätt? 

A téglavorös vagy nat.ir felület 
szInét az alapanyag, azaz az agyag összetétele, valamint 

az égetési hómérséklet határozza meg. Minél magasabh 

az agyag vasoxid tartalma, annál vörösesebb szIne lesz a 

kiégetett cserépnek. 

Engóbozott felület — 18 küIönböz 
szInben 
Az engób egy agyagásványt tartalmazó szinezóariyag, 

melyet a kiégetés elótt speciális szárógépekkel visznek fel 

a rnegformázott és kiszáritott nyers agyagcserépre. 

A szinképzó alapanyag, az engób az égetes során az 

agyaggal kérniailag egyesül. Az engóbozás tehát nem 

egyszer feluleti festés, hiszen a szinezãanyag a kiégetés 

során a kerárniacserép anyagának részévé válik. Ezáttal 

egy rendkIvul ellenálló felulet jon létre. 

M6z — uvegmdz 
A máz egy üvegszeru anyag, melyet a kiszárItott vagy 

mr kiegetett cserépre visznek fOl. A kiégetés vagy az 

ujra egetes során a máz olvadékbevonatot képez a cse-

rep f&Uletén, ami kémiaitag egyesul az agyagtermékkel. 

A mzas tetOcserep felulete, azonkivUl, hogy rendkivcil 

ellenállO felUlet, elegáns és fCnyes. 
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