PLEJE & VEDLIGEHOLD

KERAMISKE FLISER – GULVE OG KØKKENVÆG
1.Ønskes forsegling, forsegles fuge og fliseoverflade med LIP
Fugeforsegler på en ren og tør overflade. Tør overskydende
fugeforsegler af efter ca. 1 time. På udsatte steder anbefales det at
gentage behandlingen efter ca. 1 times tørretid. Bemærk at
fliseoverfladen får en anelse glans af fugeforsegleren.
2. Daglig/jævnlig rengøring med LIP Klinkevask. Pas på med at
overdosere, da der så vil danne sig en sæbefilm, der har tendens til at
blive grå og tiltrække snavs. Vask eventuelt med rent vand, hvis dette
er tilfældet.
3. Grundrengøring kan foretages med LIP Klinkerens (kalk og snavs)
og/eller LIP Grundrens (fedt og olie). Vask efter med rent vand. Efter
grundrengøring genbehandles med fugeforsegler hvis nødvendigt/
ønsket. Fugeforseglingen forsvinder med tiden alt afhængig af hvor
ofte der foretages grundrengøring. Hvis fugen bliver mørk af vand er
forseglingen brudt.

KERAMISKE FLISER – BRUSEKABINER
1. Ønskes forsegling, forsegles fuge og fliseoverflade med LIP
Fugeforsegler på en ren og tør overflade. Tør overskydende
fugeforsegler af efter ca. 1 time. På udsatte steder anbefales det at
gentage behandlingen efter ca. 1 times tørretid. Bemærk at
fliseoverfladen får en anelse glans af fugeforsegleren.
2. Daglig/jævnlig rengøring med LIP Klinkevask. Der må gerne
overdoseres en smule, da kalken således ikke så let vil sætte sig fast.
3. Grundrengøring kan foretages med LIP Klinkerens (kalk, sæberester
og snavs) og/eller LIP Grundrens (fedt og olie). Vask efter med rent
vand. Efter grundrengøring genbehandles med fugeforsegler hvis
nødvendigt/ønsket. Fugeforseglingen forsvinder med tiden alt
afhængig af hvor ofte der foretages grundrengøring. Hvis fugen bliver
mørk af vand er forseglingen brudt. Såfremt der tørres af i
brusekabinen efter hvert bad, vil der ikke så ofte være brug for
grundrengøring og fliser med kraftige farver og/eller blank overflade vil
synsmæssigt være pæne hele tiden. Ovenstående plejevejledning er
kun gældende for keramiske fliser. Plejevejledning for andre produkter
f.eks. marmor og granit, udendørstrapper.

