klinkepleie

rengjøring, pleie og vedlikehold
av keramiske fliser og naturstein
Proffesjonelle

produkter
til dine
fliser

Proffesjonelle produkter
til pleie og vedlikehold av dine fliser
Der er ikke noe så lekkert som
ett flott klinkergulv eller ett helt
nytt flisebelagt baderom. Derfor
er det også alfa omega og passe
godt på det, så det fremstår
nytt og rent så lenge som mulig.
Dette forutsetter at man bruker
de riktige pleie- og vedligeholdsmidler og de riktige metoder.

SPØR

din forhandler
hvilken type dine
nye fliser er!
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Valget av pleie og rengjøringsmidler er avhengig av flisens/
natursteinens karakter. Spør evt.
din forhandler hvilken type fliser
du har kjøpt.
På side 7 finner du en oversikt,
som veileder deg i valg av pleie/
rengjøringsmetode for de enkelte
typer fliser og naturstein.

7110 base cleaner
Effektivt rensemiddel
Fjerner olie, fett og smuss på
keramiske fliser og naturstein.

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

Brukes til avrensning av alle flater
før evt. viderebehandling samt til
rengjøring før ny pleiebehandling.

Påføres og bearbeides grundig
med børste eller mira pad.
Skal virke i 5-10 minutter.
Deretter opptørres og etterskylles overflaten med rent vann. Ved
bruk av vannstøvsuger sikres at
all løsnet smuss fjernes.
7110 base cleaner er sterkt avfettende og derfor anbefales det og
benytte beskyttelses hansker.

Bør ikke
benyttes på
vokspolerede
marmor- og
kalksteinsfliser.

God
grundrens
til dine fliser
før viderebehandling

7110 base cleaner kan virke
mattende på blanke overflater
som maling og lakk, men kan
brukes på disse flater, hvis det
etterpå skal overflatebehandles.
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7120 ceramic cleaner
Effektivt rensemiddel
Fjerner fuge- og cementslam,
kalk og rust på keramiske fliser,
naturstein og sanitetsgjenstander.
Må ikke benyttes
på kalkholdige fliser
som f.eks. marmor.

Sterkt

rensemiddel
inneholder syre
som fjerner
kalk, rust og
fugeslør
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Blandingsforhold:
1 del 7120 ceramic cleaner
til 2 deler vann.
Blandingen børstes grundig inn
i overflaten med en ikke for blød
børste eller en mira pad.
Bør virke i 2-5 min.
Det er viktig og få fjernet all løsnet materiale etterpå, da rester
kan tørke inn i overflaten og gi ett
gråhvitt slør. Etterskyld med rent
vann. For og sikre at alt løsnet
smuss fjernes, kan man med fordel benytte en vannstøvsuger.

7230 ceramic wash
Nøytralt rengjøringsmiddel
Til daglig rengjøring av keramiske
fliser, naturstein og sanitetsgjenstander.
7230 ceramic wash fjerner
smuss og kalkflekker på overflaten og motvirker mugg på fliser
og fuger.

Blandingsforhold:
0,1–0,25 liter 7230 ceramic wash
til 10 liter vann.
Blandingen påføres overflaten
med svamp, klut eller mopp og
tørkes eller skylles med rent
vann.

Daglig
rengjøring
av dine fliser
og sanitet
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7360 tile sealer
Nøytral impregnering
Til cementbaserede fuger og
sugende fliser som f.eks. upolerede naturstein som marmor,
granit, skifer, kalksten m.fl.
7360 tile sealer trenger inn i
overflaten og gjør flisen mer
avvisende overfor smuss, kalk
og væske.
Overflaten skal være ren
og tørr og fri for annen
overflatebehandling.

Nøytral

impregnering
som gjør flisen
smuss- og
væskeavvisende
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Benyttes konsentrert
7360 tile sealer påføres med
en viskoseklut eller rulle. Den
for- deles jevnt over hele overflaten, gjerne i flere retninger for at
unngå striper. Evt. overskytende
7360 tile sealer fjernes med en
klut eller lignende 5-10 min.
etter påføringen.
Da noen naturstein kan få litt
dybdefarge, anbefales det og
gjøre en prøve på et mindre
areal, før hele overflaten behandles. Under påføringen får overflaten ett vått utseende som tørker
opp i løpet av 2-3 døgn.

Hvor må det brukes?
oversikt over materialer og produkter
Materiale:

Marmor og øvrige kalkholdige
fliser uten overflatepolering
samt rå naturstein uten overflatebehandling.
Tettbrente
fliser og klinker
u/glasur, hvor
overflaten ofte
har en micro
struktur, som
tillater noe
absorpsjon i
porene.

7110
base
cleaner

7120
ceramic
cleaner
Må ikke brukes
på marmor
eller andre
kalkholdige
materialer.

7230
ceramic
wash

7360
tile
sealer

Velegnet til
daglig vask og
rengjøring på
alle underlag,
som enten er
overflatebehandlet eller
ubehandlet.

Avviser oppsug i flisens
finporede
struktur, både
før og etter
fuging.

Brukes der
overflaten er
Fjerner daglig
tilsmusset med
smuss og tilolje, smuss
smussning.
Fjerner fugeslør
og fettaktige
på fliseflaten
pleiemidler.
Ved sterkt
og kalkavleiring
belastede
Terrakotta, teglpå fliseoveroverflater med
fliser og lign.
flater, sanitetsmye trafikk
stabilt porøse
gjenstander
kan det være
og sugende
samt armaturer.
behov for og
materialer.
Brukes kun i
grunnrengjøre
svak oppløsSanitetsgjenoverflaten med
ning på emalstander, toalett,
7110 base
jerte overflater.
håndvask, badecleaner og
kar, armaturer
fortsette med
etc.
overflatebehandlingen og
Glaserte fliser,
rengjøringsruVær forsiktig
klinker, mosaik
tinene flere
med avrensog polert naturganger årlig.
ning av polert
stein/marmor.
marmor, som
Må ikke brukes
ofte er vokspå polert
behandlet på
marmor
overflaten.

Ved sterkt
sugende overflater skal det
påføres rikelig, da senere
behandling
ikke er mulig.

Ikke
aktuelt.
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Godt verktøy

- sikrer ett godt og rent resultat
• Tørrmoppen er ideel til lett,
daglig rengjøring av gulvarealer.

Tips og triks!

• Padmaster brukes til grov rengjøring,
hvor det skal bearbeides grundig.
• Viskoseklut loer ikke og er derfor
velegnet til påføring av 7360 tile sealer.

• Gulvvask gir det beste
resultat, når vaskevann
og skyllevann holdes
hver for sig i 2 bøtter.
• Bruk en mopp
til gulvvask.
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• Til større gulvflater
kan man med
fordel bruke
vannstøvsugeren
til og fjerne det
skitne vaskevannet fra
gulvflaten.
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