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Der er ikke noget så lækkert som 
et flot klinkegulv eller et helt nyt 
flisebadeværelse. Derfor er det 
også alfa omega at passe godt 
på det, så det fremstår nyt og 
rent, så længe som muligt. Dette 
forudsætter at man anvender de 
rigtige pleje- og vedligeholdelses- 
midler og de rigtige metoder. 

Valget af pleje og rengøringsmid-
ler er afhængig af flisens/natur-
stenens karakter. Spørg evt. din 
forhandler hvilken type fliser du 
har købt.
På side 7 finder du en oversigt, 
der vejleder dig i valg af pleje/
rengøringsmetode for de enkelte 
typer fliser og natursten.

SPØRG
din forhandler 

hvilken type dine 
nye fliser er!

Professionelle produkter 
til pleje og vedligeholdelse af dine fliser



3

7110 base cleaner

Effektivt rensemiddel 
Fjerner olie, fedt og snavs på 
keramiske fliser og natursten.  

Anvendes til afrensning af alle 
flader før evt. viderebehandling 
samt til rengøring før ny plejebe-
handling. 

Blandingsforhold: 
0,5 liter 7110 base cleaner 
til 8-10 liter varmt vand.

Påføres og bearbejdes grundigt 
med børste eller mira pad. 
Skal virke i 5-10 minutter.
Derefter optørres og efterskylles 
overfladen med rent vand. Ved 
brug af vandstøvsuger sikres at 
al løsnet snavs fjernes. 
7110 base cleaner er stærkt 
affedtende og derfor anbefa-
les det at benytte beskyttende 
handsker.

7110 base cleaner kan virke 
matterende på blanke overflader 
som maling og lak, men kan an-
vendes på disse flader, hvis der 
efterfølgende skal overfladebe-
handles med en topbelægning.

Bør ikke 
benyttes på 

 vokspolerede 
marmor- og 

kalkstens- 
fliser.

God
grundrens 
til dine fliser 
før videre- 
behandling
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7120 ceramic cleaner 

Effektivt rensemiddel 
Fjerner fuge- og cementslam, 
kalk og rust på keramiske fliser, 
natursten og sanitetsgenstande. 

Må ikke benyttes 
på kalkholdige fliser 
som f.eks. marmor.

Blandingsforhold: 
1 del 7120 ceramic cleaner  
til 2 dele vand. 

Blandingen børstes grundigt ind 
i overfladen med en ikke for blød 
børste eller en mira pad. 
Bør virke i 2-5 min.
Det er vigtigt at få fjernet al løs-
net materiale efterfølgende, da 
rester kan tørre ind i overfladen 
og give et gråhvidt slør. Skyl efter 
med rent vand. For at sikre at alt 
løsnet snavs fjernes, kan man 
med fordel benytte en vandstøv-
suger.Stærkt

rensemiddel 
indeholder syre 

som fjerner 
kalk, rust og 

fugeslør
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7230 ceramic wash

Neutralt rengøringsmiddel 
Til daglig rengøring af keramiske 
fliser, natursten og sanitetsgen-
stande.

7230 ceramic wash fjerner snavs 
og kalkpletter på overfladen og 
modvirker jordslåethed på fliser 
og fuger.

Blandingsforhold: 
0,1–0,25 liter 7230 ceramic wash 
til 10 liter vand. 

Blandingen påføres overfladen 
med svamp, klud eller moppe og 
tørres efter eller skylles med rent 
vand.

Daglig 
rengøring 
til dine fliser 
og sanitet
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7360 tile sealer

Neutral imprægnering 
Til cementbaserede fuger og 
sugende fliser som f.eks. upole-
rede natursten som marmor, gra-
nit, skifer, kalksten m.fl. 

7360 tile sealer trænger ind i 
overfladen og gør flisen mere 
afvisende overfor smuds, kalk  
og væske.

Overfladen skal være ren 
og tør og fri for anden 
overfladebehandling.

Benyttes koncentreret

7360 tile sealer påføres med en 
viscose klud eller rulle. Den for-
deles jævnt og ensartet over hele 
overfladen, gerne i flere retninger 
for at undgå striber. Evt. over-
skydende 7360 tile sealer fjernes 
med en klud eller lignende 5-10 
min. efter påføringen.

Da nogle natursten kan få lidt 
dybdefarve, anbefales det at 
udføre en prøve på et mindre 
areal, inden hele overfladen 
behandles. Under påføringen får 
overfladen et vådt udseende som 
tørrer op i løbet af 2-3 døgn.

Neutral
imprægnering 
som gør flisen 

afvisende 
overfor smuds 

og væske
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Hvor må det bruges? 
oversigt over materialer og produkter

Materiale: 7110
base 

cleaner

7120
ceramic 
cleaner

7230
ceramic 

wash

7360
tile 

sealer
Marmor og øvri-
ge kalkholdige 
fliser uden over-
fladepolering 
samt rå natur-
sten uden over-
fladebehandling.

Anvendes hvor 
overfladen er 

tilsmudset 
med 

olie, snavs 
og fedtagtige 
plejemidler.

Må ikke anven-
des på marmor 

eller andre 
kalkholdige 
materialer. 

Velegnet til 
daglig vask og 
rengøring på 
alle underlag, 
der enten er 
overfladebe-
handlet eller 
ubehandlet. 

Fjerner daglig 
snavs og til-
smudsning.

 
Ved stærkt 
belastede 

overflader med 
meget trafik 

kan der være 
behov for at 

grundrengøre 
overfladen 

med 7110 base 
cleaner og 

fortsætte med 
overfladebe-

handlingen og 
rengøringsru-
tinerne flere 
gange årligt.

Afviser opsug 
i flisens 

finporede 
struktur, både 

før og efter 
fugning.

Ved stærkt 
sugende over-
flader skal der 
påføres rige-

ligt, da senere 
behandling 

ikke er mulig.

Tætbrændte 
fliser og klinker 
u/glasur, hvor 
overfladen ofte 
har en micro 
struktur, der 
tillader nogen 
absorption i 
porerne.

Fjerner fugeslør 
på flisefladen 

og kalkaflejring 
på fliseover-
flader, sani-

tetsgenstande 
samt armaturer.
Anvendes kun i 
svag opløsning 
på emaljerede 

overflader.

Terrakotta, tegl-
fliser og lign. 
stabilt porøse 
og sugende 
materialer.

Sanitetsgen- 
stande, toilet, 
håndvask, bade- 
kar, armaturer 
etc.

Ikke 
aktuel.

Glaserede fliser, 
klinker, mosaik 
og poleret 
natursten/mar-
mor.

Vær forsigtig 
med afrens-

ning af poleret 
marmor, der 
ofte er voks-
behandlet på 
overfladen.

Må ikke anven-
des på poleret 

marmor
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Godt værktøj 
       - sikrer et godt og rent resultat
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• Tørmoppen er ideel til let, 
 daglig rengøring af gulvarealer.

• Padmaster anvendes til grov rengøring, 
 hvor der skal bearbejdes grundigt.

• Viskoseklude fnugger ikke og er derfor  
 velegnede til påføring af 7360 tile sealer.

• Gulvvask giver det bedste 
 resultat, når vaskevand 
 og skyllevand holdes 
 hver for sig i 2 spande.

• Brug en moppe 
 til gulvvask.

• Til større gulvflader 
 kan man med 
 fordel bruge 
 vandstøvsugeren 
 til at fjerne det 
 snavsede 
 vaskevand 
 fra gulvfladen.

Tips og tricks!


