FLISER OG FUGER
RENGØRING OG PLEJE MED ALFIX

Som producent af fliseklæber og fugemasse vil vi
gerne sikre os, at du opnår størst mulig tilfredshed
med vores produkter.
Derfor disse tips omkring rengøring og pleje af
fliser og flisefuger.

alfix.com

Rengøring for kalk og cementslør
Surt rengøringsmiddel til at fjerne kalk og cementslør fra f.eks. fliser, klinker, mosaik samt til rengøring af sanitære områder.
Alfix Rensevæske fortyndes med rent vand i forholdet 1:5 - 1:10. Overfladen forvandes med rent vand og opløsningen påføres
herefter med svamp. Efter en virkningstid på 5 - 10 minutter skures overfladen, og der eftervaskes med rent vand.
Evt. neutralisering af overskydende syre kan gøres med alkalisk rengøringsmiddel f.eks Alfix Grundrens.
OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og emaljer tåler
ikke syre.

Alfix Rensevæske

Rengøring af fugeslør
Pulverbaseret surt rengøringsmiddel til at fjerne kalk, rust og cementslør efter fugning af f.eks. keramiske fliser,
klinker, tegl, granit mv. Alfix Syr a’ opløses i vand i forhold 1:6 - 1:20, afhængig af, hvor snavset overfladen er.
Overfladen forvandes rigeligt med rent vand, hvorefter opløsningen afsnitsvis påføres/skrubbes med
plastskuresvamp. Efter kort virketid afvaskes grundigt med rent vand.
OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og emaljer tåler
ikke syre.

Alfix Syr a'

Grundrengøring
Alkalisk grundrengøringsmiddel til affedtning og afrensning af ældre overflader inden behandling med f.eks.
nye fliser eller puds samt til slutrengøring i forbindelse med nybyggeri.
Alfix Grundrens fortyndes med rent vand i forholdet 1:10. Vaskevandet påføres overfladen i rigelig mængde.
Efter en virkningstid på ca. 10 minutter skures klinkerne med børste eller nylon skuremåtte, og der vaskes
efter med rent vand. Processen gentages indtil klinker og fuger er rene.

Alfix Grundrens

Daglig pleje
Kombineret vaske-plejemiddel med indhold af voks der rengør og plejer i én arbejdsgang til overflader der ønskes en
skridsikker beskyttelsesfilm med et silkemat udseende. Velegnet til porefyldning af tegl og natursten der giver mere
dybde og fremhæver farve. Alfix Gulvpleje tilsættes vaskevandet, 1/4-1/2 dl til 10 l vand. Førstegangs porefyldning
kræver en kraftigere koncentration gulvpleje. Tilsættes vand i 1:5 til 1:10 blanding og vaskes ind i overfladen.
Der skal ikke eftervaskes med rent vand! Ønskes der yderligere glans (halvblank), kan den tørre overflade
efterpoleres.

Alfix Gulvpleje

Daglig rengøring
Alkalisk rengøringsmiddel uden voks til regelmæssig vask og pleje af fliser f.eks. marmor og porcellanatofliser.
Ved regelmæssig anvendelse i våde rum undgås opbygning af kalkbelægninger på overfladen. Kan anvendes på
alle keramiske overflader. Alfix Marmor- og keramikvask tilsættes vaskevandet. 1/4-1/2 dl til 10 l vand. Overfladen
sæbes ind med børste eller skuresvamp. Lad det sidde i 5-10 minutter og vask af med rent vand. Alfix marmor- og
keramikvask kan også anvendes i spray/forstøverflaske: Tilsæt 1 hættefuld til 2 l vand. Spray på f.eks. overflader i
brusenicher, på sanitet og blandingsbatterier. Efter kort virketid efterskylles med rent vand.

Glaserede fliser
Mosaik, syrefaste
Porcellanatofliser
Glaserede klinker
- vandoptagelse op til 6%

Hårdtbrændte uglaserede
matte klinker

Matte, uglaserede, porøse
klinker
Tegl
- vandoptagelse over 6%
Upoleret marmor
Skifer
Natursten

Marmorsplit /
Poleret marmor / Skifer /
Natursten / Terrazzo

Håndværkerrengøring

Porefyldning
Forsegling

Grund og
perioderengøring
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Anvendelse

Alfix Marmor- og keramikvask

