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Det finns inget så härligt som ett 
snyggt klinkergolv eller ett helt 
nykaklat badrum. Därför är det 
också av största vikt att man tar 
hand om det på bästa sätt för 
att det ska se rent och nytt ut så 
länge som möjligt. För att klara av 
det behöver man givetvis använ-
da korrekta skötsel- och under-
hållsmedel samt rätt metoder.

Valet av skötsel- och rengörings-
medel beror på keramiken/natur-
stenens karaktär.  Fråga eventu-
ellt din återförsäljaren om vad du 
har köpt för typ av kakel.

På sidan 7 hittar du en översikt 
som vägleder dig i valet av sköt-
sel- / rengöringsmetoder för olika 
typer av kakel och natursten.

FRÅGA
din återförsäljare

vilken typ av 
keramik du har!

Professionella produkter 
för skötsel och underhåll av dina plattor
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7110 base cleaner

Effektivt rengöringsmedel  
Tar bort olja, fett och smuts på 
keramiska plattor och natursten. 

Används för rengöring av alla 
ytor innan eventuell efterbehand-
ling samt för rengöring innan ny 
skötselbehandling.

Blandningsförhållande:  
0,5 liter 7110 base cleaner 
till 8 - 10 liter varmt vatten.

Appliceras och bearbetas grund-
ligt med en borste eller mira pad. 
Ska verka i 5-10 minuter. 
Därefter torkas och sköljs ytan av 
med rent vatten. Vid användning 
av vattendammsugare ska man 
se till att all lös smuts avlägsnas.
7110 base cleaner är kraftigt 
avfettande och därför rekom-
menderas det att man använder 
skyddshandskar.

7110 base cleaner kan vara mat-
tande på blanka ytor med färg 
och lack - men kan användas 
på sådana ytor om man där-
efter ytbehandlar dem med ett 
täckskikt.

Bör inte 
användas på 

vaxpolerad 
marmor och 

kalkstens- 
plattor.

Bra
rengöring 

för dina plattor 
innan fortsatt 
behandling
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7120 ceramic cleaner 

Effektivt rengöringsmedel  
Tar bort fog- och cementrester, 
kalk och rost på keramiska plat-
tor, natursten och sanitetsartiklar. 

Får inte användas 
på kalkhaltiga plattor 
som marmor. 

Blandningsförhållande: 
1 del 7120 ceramic cleaner 
till 2 delar vatten.

Blandningen borstas grundligt 
in i ytan med en inte alltför mjuk 
borste eller en mira pad. 
Ska verka i 2-5 min.
Därefter är det viktigt att man tar 
bort allt löst material eftersom 
rester kan torka in i ytan och 
skapa en gråvit slöja. Skölj sedan 
av med rent vatten. För att se till 
att all lös smuts försvinner kan 
man med fördel använda en 
vattendammsugare.Kraftfullt

rengörings- 
medel  

Innehåller syra 
som tar bort 
kalk, rost och 

fogrester
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7230 ceramic wash

Neutralt rengöringsmedel 
För daglig rengöring av kera-
miska plattor, natursten och sani-
tetsartiklar. 

7230 ceramic wash tar bort 
smuts och kalkfläckar på ytan 
och motverkar mögel på plattor 
och fogar. 

Blandningsförhållande: 
0,1–0,25 liter 7230 ceramic wash 
till 10 liter vatten. 

Blandningen appliceras på ytan 
med svamp, trasa eller mopp 
och torkas eller spolas sedan av 
med rent vatten.

Daglig 
rengöring 

för dina 
plattor och 

sanitetsartiklar
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7360 tile sealer

Neutral impregnering  
För cementbaserade fogar och 
absorberande plattor som exem-
pelvis opolerad natursten som 
marmor, granit, skiffer, kalksten 
och dylikt.

7360 tile sealer tränger in i ytan 
och ser till att plattan avvisar 
smuts, kalk och vätska.

Ytan ska vara ren, 
torr och fri från annan 
ytbehandling. 

Används koncentrerat

7360 tile sealer appliceras 
med en viskosduk eller rulle. 
Produkten fördelas jämnt och 
enhetligt över hela ytan. Gärna i 
olika riktningar för att förhindra 
ränder. Eventuellt överflödigt 
7360 tile sealer tas bort med 
en trasa eller liknande 5-10 min 
efter applicering. 

Eftersom vissa naturstenar kan få 
en djup färg rekommenderas det 
att man utför en test på en mindre 
yta innan man behandlar hela ytan. 
Vid applicering får ytan ett vått ut-
seende som torkar inom 2-3 dygn.

Neutral
impregnering 
som ser till att 

plattorna 
avvisar smuts 

och vätska
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Hur får det användas? 
översikt över material och produkter

Material: 7110
base 

cleaner

7120
ceramic 
cleaner

7230
ceramic 

wash

7360
tile 

sealer
Marmor och 
övriga kalkhal-
tiga plattor utan 
ytpolering och 
rå natursten 
utan ytbehand-
ling.

Används där 
ytan är 

nedsmutsad 
med

olja, smuts och 
fettliknande 

skötselmedel.

Får inte använ-
das på marmor 

eller andra 
kalkhaltiga 
material.

Lämplig för 
daglig tvätt 

och rengöring 
av alla 

ytor som 
antingen är 

ytbehandlade 
eller 

obehandlade.

Tar dagligen 
bort skräp 
och smuts.

Vid kraftigt 
belastade ytor 
med mycket 

trafik kan man 
vara tvungen att 
grundrengöra 

ytan med 
7110 base 

cleaner och 
sedan fortsätta 

med ytbe-
handling och 
rengörings-
rutiner flera 

gånger per år.

Avvisar 
absorption 
i kaklens 
finporiga 

struktur - både 
före och efter 

fogning.

Vid starkt 
sugande 

ytor ska man 
applicera en 
riklig mängd 

eftersom efter-
behandling inte 

är möjlig.

Tätbrända plat-
tor och klinkers 
utan glasyr där 
ytan ofta har en 
mikrostruktur 
som tillåter en 
viss absorption 
i porerna.

Avlägsnar
fogrester 

på kaklade 
ytan och 

kalkavlagringar 
på kakelytor, 

sanitetsartiklar 
och armaturer.

Används 
endast i svag 

lösning på 
emaljerade 

ytor.

Terrakotta, tegel-
plattor och liknan-
de stabilt porösa 
och absorberan-
de material.

Sanitetsartiklar, 
toalett, handfat, 
badkar, armatu-
rer o.d.

Inte 
aktuellt.

Glaserade 
plattor, klinkers, 
mosaik och 
polerad natur-
sten/marmor.

Var försiktig 
vid rengöring 
av polerad 

marmor som 
ofta har 

vaxbehandlats 
på ytan.

Får inte använ-
das på polerad 

marmor.
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• Torkmoppen är idealisk för enkel, 
 daglig rengöring av golvytor.

• Padmaster används för grov rengöring 
 med grundlig bearbetning. 

• Viskosduken luddar inte och är därför 
 bra för applicering av 7360 tile sealer.

• Golvtvätt ger bäst 
 resultat när tvättvatten 
 och sköljvatten hålls 
 var för sig i två hinkar.

• Använd en mopp 
 för golvtvätt.

• Till större golvytor 
 kan man med 
 fördel använda en 
 vattendammsugare 
 för att ta bort 
 smutsigt 
 tvättvatten 
 från golvytan.

Tips och tricks!


