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Chamotterad  
Fyle-lera - 21/34

21/34 är den chamotte rade varianten av 25RV. 
Den innehåller 20% 0–1,0 mm chamotte, vilket 
gör den till en utmärkt skulpturlera.
Även mycket lämplig i pedagogiska samman-
hang. Mycket tålig vid Raku-bränning.
Går även bra att dreja.

Skröjtemperatur: 950°–1000°
Högbränning: 1240°–1300°

Fyle-lera

Fyle-lera - 25 RV

Fyle-leran är en järnhaltig stengodslera som grävs 
upp i Fyledalen i Skåne. Fyle-leran är en mycket 
smidig lera med suveräna drejegenskaper. Den är 
finkornig men även lite ”sandig”, vilket ger leran 
en mycket god stabilitet. Den är en naturlera 
som har sina mineraler och salter i behåll, vilket 
ger leran och den brända skärven liv i yta och 
struktur. I oxiderande bränning blir den varmt 
”sandfärgad”. Mörk i reduktion.

Skröjtemperatur: 950°–1000°
Högbränning: 1240°–1300°

För 200 miljoner år sedan bildades Fyle-
leran i Skåne. Leran grävs upp i Fyledalen 
och bereds sedan hos oss på Lokatta 
Keramik på Gotland. Beredningen innebär 
att leran slammas, siktas, filterpressas, 
vakuumknådas och paketeras. 

Vi är själva keramiker och arbetar med 
Fyle-leran sedan 40 år.

Åke & Eva Nobling  

Grovchamotterad 
Fyle-lera - 26/48

26/48 är den grovchamotterade varianten av 
25RV. Den innehåller 30% 0-2,0 mm chamotte.
Mycket bra till klinker och större skulpturala 
arbeten.

Skröjtemperatur:  950° - 1000°
Högbränning;  1240°–1300°

Eva Nobling

Åke Nobling



  20-499kg 500-1999kg 2000kg--

Fyle-lera 25 RV 14:50(11:60) 13:75 (11:-) 13:- (10:40)
Chamotterad Fyle-lera 21/34 15:50(12:40)  14:75 (11:80) 14:- (11:20)
Grovchamotterad Fyle-lera 26/48 15:50(12:40)  14:75 (11:80) 14:- (11:20)
Gotlands-lera G1 13:50(10:80)  12:75 (10:20) 12:-  (9:60)

Priser inklusive moms (exklusive moms inom parentes). Paketen väger 20 kg.
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Lokatta Keramik
Barlingbo 175 • 621 78 Visby
Tel: 0498-310 01
E-post: nobling@lokattakeramik.se
Hemsida: www.lokattakeramik.se

Vi skickar med DHL. Ring för exakta fraktpriser. 
Minsta kvantitet vi skickar är 100 kg.

Gotlands-lera - G1

Gotlandsleran är en lergodslera som grävs 
upp i Havdhem på södra Gotland. Den har 
använts här på ön sedan mer än 50 år tillba-
ka. Det är en ljust rödbrännande lera. Mycket 
omtyckt av dom som lärt känna den.

Skröjtemperatur: 900°–1000° 
Maxtemperatur: 1080°

Frakt

•För glasyrrecept besök vår hemsida. 
•Du är välkommen att ringa om du undrar över något.

Övrigt

Maria Cotellessa

Ugnsöppning

OBS: Fyleleran håller på att ta slut!
Idag grävs ingen mera lera upp i Fyledalen. Markägaren 
säger nej till det. Nya lerkunder som vill börja använda 
Fyleleran uppmanar vi till att hitta någon annan järnhaltig 
stengodslera, så att vi kan tillgodose våra gamla lerkunder 
med Fylelera så länge som möjligt.


