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Drift och underhåll av
keramiska plattor och fogar

Allmänna råd
• Se till att torka av ytorna efter bad, och vädra utrymmena.
 Bra ventilation förlänger livslängden på fogar och förebygger svamp.
• Undvik att använda sura rengöringsmedel jämnt, eftersom de, på sikt, bryter ned  

cementbaserade fogar.
• Våtrum bör kontrolleras regelbundet, så att tendenser till problem upptäcks snarast 

möjligt.
 Kontrollera speciellt sprickor och övergångar mellan olika byggnadsdelar, t.ex. golv/

vägg och golv/golvbrunn.
• Kalkbeläggningar och beväxning i form av mögelsvamp kan uppstå i fuktiga och vatten-

belastade miljöer och kräver special underhåll.
• Mjuk fogar bör kontrolleras regelbundet.
• Före användning av rengörings- eller skötselprodukter bör man utföra ett test för att på 

en liten yta kontrollera att den tål produkten.

Rengöring av fogslöja 
Alfix Syr a’ löses upp i vatten i förhållande 1:6–1:20 beroende på hur smutsig ytan är.
Ytan blöts med rikligt med rent vatten, och sedan påförs lösningen på en del i taget, eventuellt i 
kombination med att ytan skrubbas (med en plastskursvamp).
Efter att ha fått verka en kort stund skuras ytan, och man eftersköljer med rent vatten. 
Alternativt till Alfix Syr a’ kan man använda Alfix Klinkerrent.
Svagt sugande klinkers och kakel tvättas tidigast 24–48 timmar efter att fogarbetet avslutats.

Dagligt underhåll
Alfix Marmor- och keramiktvätt kan användas till daglig rengöring i lösningar med 0,25–0,5 dl till 10 
liter vatten. Ytan behandlas med lösningen, med borste eller skursvamp. Efter att ha fått verka 5–10 
minuter sköljer man av med rent vatten.
Alfix Marmor- och keramiktvätt kan med fördel användas i sprejflaska.
Dosering: 1 kapsyl till 2 liter vatten. Sprejas på ytan i t.ex. duschhörnor efter användning. Efter att ha 
fått verka en kort stund sköljer man av med rent vatten. 

Inledning 
Denna temainfo tar upp rengöring, användning och underhåll av kakel-
beklädnader, främst på väggar och golv i våtrum. 
Keramiskt kakel kräver minimalt med underhåll, och har normalt en robust 
och slitstark yta som är lätt att sköta.
Korrekt användning och underhåll av våtrum säkerställer lång livslängd.

SE
Temainfo
06-2019



Alfix A/S ● H. C. Ørsteds Vej 11-13 ● 6000 Kolding ● +45 75 52 90 11 ● alfix@alfix.dk ● alfix.com

Desinfektera mot mögelsvamp
Rodalon® INOMHUS förtunnas 1:10, dvs. till 1 dl produkt tillsätter man 9 dl vatten.
Denna brukslösning ska man blanda till för varje gång. Kan inte sparas
Det är viktigt att rengöra ordentligt innan man desinfekterar, för att denna ska bli så effektiv 
som möjligt.

Rodalon® INOMHUS får inte blandas med vanlig tvål eller anjoniska tensider.

Hänvisningar
SBi anvisning 252
Byg-Erfa blad (42) 05 04 11: Missfärgning av fogar i våtrum FSO – Foghandboken
www.rodalon.com – Rodalon Inomhus. www.alfix.com. – Rengörings- och skötselmedel
Produktinfo och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida eller via QR-koden på förpackningen.

Grundrengöring
Alfix Grundrent förtunnas med rent vatten i förhållandet 1:10. Lösningen påförs ytan flödigt.
Efter att ha fått verka i cirka 10 minuter skuras klinkergolvet med borste eller nylonskursvamp, och 
man eftertvättar med rent vatten.
Gör om processen flera gånger tills klinkers och fogar är rena.

Rengöring av kalkavlagringar
Alfix Klinkerrent förtunnas med rent vatten i förhållandet 1:5–1:10. Ytan förvattnas med rent vatten. 
Lösningen appliceras med svamp.
Efter att ha fått verka i 5–10 minuter skuras ytskiktet, och eftersköljs därefter med rent vatten. 
Eventuell neutralisering av överskottssyra kan göras med ett alkaliskt rengöringsmedel, t.ex.
Alfix Grundrent.

Daglig vård
Kombinerat rengörande och vårdande medel som innehåller vax som rengör och vårdar i ett arbetsmoment 
för ytor där man önskar en smutsavvisande yta med silkesmatt utseende. Lämpligt för porfyllning av tegel och 
natursten, ger mer djup och framhäver de naturliga färgerna. Alfix Golvtvätt tillsätts i tvättvattnet, 1/4 - 1/2 dl till 
10 liter vatten. Vid första porfyllningen krävs en kraftigare koncentration golvskötsel. Tillsätts vatten i koncen-
tration 1:5 till 1:10 och tvätta in blandningen i ytan.Ska inte eftersköljas med rent vatten! 
Vill man ha en glansigare yta (halvblank) kan den torra ytan efterpoleras.


