RENGØRING
AF UGLASEREDE FLISER

RENGØRINGSVEJLEDNING
FOR UGLASEREDE FLISER
Uglaserede ﬂiser/klinker som Höganäs, Winckelmans, Gail o.lign typer
Skal have en behandling med imprægneringsmiddel FB9700 inden de tages i brug.

Daglig rengøring
Rengøres dagligt med et alkalisk rengøringsmiddel uden plejemidler. Svag opløsning.

Periodisk rengøring for kalkaﬂejringer
Afhængigt af vandets hårdhedsgrad og brugen af rummet, skal der regelmæssigt
foretages en afkalkning af overﬂader, der belastes med vand f.eks. badeværelser:
1)

Overﬂaden rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel f.eks. Evers Grundrens

2)

Skylning

3)

Overﬂaden påføres koncentreret Evers kalkfjerner. Lad den virke i 5. min.
Herefter skrubbes overﬂaden let med en hård børste eller en ikke ridsende
skuresvamp.

4)

Skyl og slut af med en let grundrens og efterskylning.

Rengøring for kalk, som har siddet længe
( kalksæber = kalk fra vandet + sæberester + hudfedt)
Samme fremgangsmåde som overfor, men det er en fordel at anvende meget varmt
vand sammen med Grundrensen. Dette opløser fedtet i kalksæben bedre. Processen
gentages indtil belægningen er væk.
Hvis der er tale om gulve, kan det være nødvendigt at give gulvet en behandling igen
med FB9700.

Fedt- og oliepletter
Alkalisk rengøringsmiddel. Større effekt med varmt vand og længere virkningstid.
Gentag processen om nødvendigt. Der kan om nødvendigt bruges rensebenzin,
acetone eller sprit.

Blod og æggehvidestoffer
Skyl med koldt vand og derefter rengøring med alkaliske rengøringsmidler.

Hvis fugerne bliver mørke.
(Tegn på mug i badeværelser o.lign. steder, skyldes ofte utilstrækkelig ventilation)
Rengøring med et alkalisk rengøringsmiddel efterfulgt af rengøring med et klorholdigt
middel. Skyl efter. Kan delvis afhjælpes ved imprægnering af fugerne med FB9700.
Imprægneringen bør gentages når fugerne begynder at opsuge fugt igen.

Grovrengøring af f.eks. storkøkken og badeanlæg med højtryksrenser.
Trykket i højtryksrenseren må ikke overstige 5 Bar idet højere tryk kan skade fugerne.
Mundstykket skal vinkles med 45o og holdes ca. 20 cm. fra gulvoverﬂaden. Alkaliske
rengøringsmidler kan tilføjes processen.
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