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- drift og vedligehold af fliser
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Fuger – generelt
Fugemasse er generelt fremstillet af 
naturmaterialer som f.eks. cement og 
kvartssand, og fugens endelige farve er 
blandt andet bestemt af disse materialers 
nuanceforskelle - og om afvaskning af fugeslør 
har været tilstrækkelig grundig.
Generelt er nuanceforskelle sjældne, men de vil 
aldrig helt kunne undgås.
Mørkere nuancer kan forsøges lysnet ved at 
oprøre sæbespåner til en tyk grød og smøre den 
på de mørkere områder. Lad massen trænge ind 
i fugen og vask ren. Processen kan eventuelt 
gentages.

Elastiske fuger – generelt
I samlinger væg/væg og væg/gulv er det 
sandsynligt, at du har elastiske fuger. I vådrum 
er det altid en god idé at tørre fugerne efter 
vandpåvirkning. Desuden sikrer god udluftning 
en længere levetid for de elastiske fuger. Til 
forebyggelse og bekæmpelse af jordslåethed på 
elastiske fuger anvendes f.eks. Rodalon, 10 % 
koncentration. Læs mere på www.rodalon.dk.

Fugeslør - stonetreatment Afkalkning
Nye fuger skal hærde i minimum 10 dage.
Støvsug eller fej overfladen. Fliserne fugtes med 
vand. Blandingen i forholdet 1:5 påføres med 
børste, moppe, svamp el. lign. Lad produktet 
virke i 1-2 minutter. Opløsningen må ikke tørre 
ind i overfladen. Fliserne/klinkerne vaskes af 
med rent vand, og fugeslør fjernes.
Hvis fliserne eller klinkerne stadig har lidt 
fugeslør, kan behandlingen gentages. Produktet 
indeholder syre. Undgå løbestriber. Udfør en 
prøve med opløsningen, inden du går i gang. 
Nogle belægninger, bl.a. marmor, terrazzo, 
travertin samt emaljer, tåler ikke syre.

Afsyring - stonetreatment Afkalkning
Er fliserne hårdt angrebet af fugeslør - og hvis 
afvaskningen med blandingen 1:5 ikke har 
givet et tilfredsstillende resultat, kan du prøve 
med en mere koncentreret blanding i forholdet 

1:2 ved svære ophobninger, 1:3 ved moderate 
mineralaflejringer.
Efter en kort virketid på 1-2 minutter afvaskes 
grundigt med rent vand. Udfør en prøve med 
opløsningen, inden du går i gang. Nogle 
belægninger, bl.a. marmor og emaljer, tåler ikke 
syre.

Stonetreatment Grund Rengøring
Til periodevis grundrengøring og affedtning 
anvendes Grund Rengøring. Dette højalkaliske 
produkt nedbryder hurtigt olie- og fedtpletter og 
anvendes desuden til at fjerne voksbehandlinger 
og lignende forud for imprægnering. Den 
specielle blanding af kortkædede tensider er 
særligt velegnet til effektivt at rense stenens 
porer.
Dosering:
1:1 ved fjernelse af voksbehandlinger.
1:3 ved moderat besmudsningsgrad.
1:4 ved sædvanlige rengøringsopgaver. 
Påføres gulvet med maskine, moppe el. lign. Lad 
det virke i 3-5 minutter ved rengøring og 5-10 
minutter ved voksafrensning.

Vær opmærksom på, at opløsningen ikke må 
tørre ind i overfladen. Sug, mop eller tør den 
beskidte opløsning op - og skyl efter med rent 
vand.

Regelmæssig pleje og vedligeholdelse
- stonetreatment Daglig Rengøring

Er et koncentreret rengøringsprodukt til den 
daglige rengøring af keramiske fliser, fliser 
af porcelæn, natursten af granit, marmor, 
kalksten, travertin, skifer og granitkeramikfliser. 
Gulvplejemidlet rengør og plejer i én 
arbejdsgang. Lad produktet virke i 1-2 minutter. 
Opløsningen må ikke tørre ind i overfladen. 
Plejemidlet tilsættes vaskevandet i forholdet 
1:125 ved sædvanlige rengøringsopgaver og 
1:40 ved højere besmudsningsgrad.
Udskift opløsningen efter behov, dog minimum 
efter hver 25 m2.

Stonetreatment Nano Skurecreme
Skurecreme med partikler i nanostørrelse. 
Udviklet til at fjerne f.eks. voks, lettere fuge- og 
kalkslør, gummimærker og lign. samt kalk uden 
at ridse overfladerne. Produktet er ligeledes 
anvendeligt som effektforøger, når det tilsættes 
til andre Stonetreatment-rengøringsprodukter. 
Produktet anvendes ufortyndet og rystes kraftigt 
før brug.

Stonetreatment Neutral Imprægnering
Vandbaseret neutral imprægnering af høj kvalitet 
og lang holdbarhed. Stonetreatment Neutral 
Imprægnering bygger på fluoroacrylpolymer- 
teknikken og giver naturstenen stor 
modstandsdygtighed overfor såvel olie som 
vandbårne forureninger, uden at stenens 
udseende forringes eller ændres. Produktet er 
diffusionsåbent og kan bruges såvel ude som 
inde.

Stonetreatment Dybde Imprægnering
Patenteret dybdeimprægnering kombineret 
med ”wet-look”-effekt. Fremhæver farver og 
strukturer i natursten og giver et mørkt fyldigt 
udseende uden at stenens overflade ændres. 
Anbefales specielt til slidte eller misligholdte 
natursten, hvor farverne ønskes genskabt såvel 
ude som inde.  
Produktet er diffusionsåbent og har meget lang 
holdbarhed. Imprægnering anvendes til inden- 
og udendørs imprægnering af sugende eller 
porøse overflader af natursten eller keramiske 
fliser.
Foretag først en prøve på et mindre synligt 
sted, da nogle overflader er sarte overfor 
midlet. Glaserede overflader kan ikke 
imprægneres.

Skema, se bagsiden   

Se i øvrigt mere på
www.stonetreatment.dk 

For at vedligeholde fliser korrekt 
er det vigtigt, at man ved hvilke 
flisetyper, der er monteret.
Noter her, hvilke typer der findes i 
boligen.
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  Anvisning - drift og vedligehold af fliser

                     Overflade          

Rengøringstype

Glaserede fliser
Mosaik, syrefast
Granitkeramikfliser

Uglaserede klinker
- vandoptagelse op til 6 %

Hårdtbrændte, 
matte klinker

Matte, uglaserede, porøse
klinker
Tegl
- vandoptagelse over 6 %

Upoleret marmor
Skifer
Natursten

Marmorsplit
Poleret marmor
Skifer
Natursten
Terrazzo
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Porefyldning
Forsegling

-
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Daglig rengøring
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