KAKEL OCH FOGAR
RENGÖRING OCH SKÖTSEL MED ALFIX

Som tillverkare av fästmassa och fogmassa vill vi
gärna säkerställa att du blir så nöjd som möjligt
med våra produkter.
Därför ger vi dessa tips om rengöring och
underhåll av kakel och kakelfogar.

alfix.com

Rengöring av kalk- och cementrester
Surt rengöringsmedel för att avlägsna kalk- och cementrester från t.ex. kakel, klinkers och mosaik samt för rengöring av
sanitetsområden. Alfix Klinkerrent förtunnas med rent vatten i förhållandet 1:5 - 1:10. Ytan förbehandlas med rent vatten och
sedan påförs lösningen med svamp. Efter en verkningstid på 5 - 10 minuter skuras ytskiktet, och eftersköljs därefter med rent
vatten. Ev. neutralisering av överskottssyra kan göras med ett alkaliskt rengöringsmedel som t.ex. Alfix Grundrent.
OBS: Gör först ett test med lösningen innan du sätter igång rengöringen på allvar. En del ytbeläggningar, bl.a. marmor och emalj,
tål inte syror.

Alfix Klinkerrent

Rengöring av fogrester
Pulverbaserat surt rengöringsmedel för att ta bort kalk, rost och cementrester efter fogning av t.ex. keramiska plattor,
klinkers, tegel, granit osv. Alfix Syr a’ löses i vatten i förhållandet 1:6 - 1:20, beroende på hur förorenad ytan är.
Ytan blöts med rikligt med rent vatten, sedan påförs lösningen och bearbetas med en plastskursvamp. Efter att
lösningen fått verka en kort stund tvättas ytan av med rent vatten.
OBS: Gör först ett test med lösningen innan du sätter igång rengöringen på allvar. En del ytbeläggningar, bl.a.
marmor och emalj, tål inte syror.

Alfix Syr a'

Grundrengöring
Alkaliskt grundrengöringsmedel för avfettning och rensning av äldre ytor före behandling med t.ex. nya kakel
eller puts samt för slutrengöring i samband med nybyggnationer.
Alfix Grundrent späds med rent vatten i förhållandet 1:10. Tvättvattnet påförs ytan i rikliga mängder. Efter en
verkningstid på ca 10 minuter skuras plattorna med en borste eller skurmatta av nylon och eftersköljs med
rent vatten. Processen görs om till plattor och fogar är rena.

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 koncentration 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.

Alfix Golvtvätt

Daglig rengöring
Alkaliskt rengöringsmedel utan vax för regelbunden tvätt och vård av plattor av t.ex. marmor och porcelanatoplattor/
granitkeramik. Vid regelbunden användning i våta rum byggs kalkavlagringar upp på ytan. Kan användas på alla
keramiska ytor. Alfix Marmor- och keramiktvätt tillsätts tvättvattnet. 1/4 - 1/2 dl till 10 liter vatten. Ytan behandlas med
borste eller skursvamp. Låt rengöringen sitta kvar i 5 - 10 minuter och tvätta sedan av med rent vatten. Alfix Marmoroch keramiktvätt kan också användas i sprayflaska eller liknande: Tillsätt 1 full kapsyl till 2 liter vatten. Spraya på t.ex.
ytor i duschkabiner, på sanitetsporslin och blandare. Efter en kort stund eftersköljes med rent vatten.

Alfix Marmor- och keramiktvätt

Glaserade kakel
Mosaik, syrafasta
porcelanatoplattor/granitkeramik
Glaserade klinkers
- vattenupptagning upp till 6%

Hårdbrända oglaserade matta
klinkers

Matta, oglaserade, porösa
klinkers
Tegel
– vattenupptagning över 6%
Opolerad marmor
Skiffer
Natursten

Marmorsplit /
Polerad marmor / Skiffer /
Natursten / Terrazzo

Handverkar
rengöring

Porfyllning
Försegling

Grund- och
periodrengöring
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