
Oglaserade klinker - golv
Installationsstädning och daglig rengöring
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Installationsstädning Dagligt underhåll
Höganäs Ecoren

Tag bort all lös smuts. 
Blanda en brukslösning av Ecoren.

 Blötlägg golvet med rent vatten
 påför därefter Ecorenlösningen
 och låt verka 5-10 minuter.

 Håll ytan våt under hela 
 verkningstiden. Skura golvet 
 manuellt eller maskinellt.

 

 Sug upp eller raka golvet torrt.

 Skölj en gång med rent vatten.
 Raka golvet torrt.

 För att få ett mer lättstädat och 
 smutsavvisande golv bör nu
 golvet impregneras.

Impregnera
FB 9700 Klinker & Fogimpregnering

FB 9700 impregnerar plattan och skyddar den mot 

angrepp av flytande föroreningar. Produkten 
förändrar ej plattans ursprungliga utseende.

 Lägg ett skikt FB 9700 med en
 mopp eller applikator. Håll ytan
 fuktig i 5 minuter (FB 9700 får ej 
 torka under verkningstiden).
 Upprepa ovanstående ytterligare
 en gång. 
 Om ett överflöd av produkten  
 finns kvar efter torktiden, moppa 
 av med en torr mopp.

            Höganäs Grundren
Milt, miljöanpassat rengöringsmedel

 Manuell rengöring
 Finns det lös smuts dammsugs 
 golven först. Fuktmoppa / skura 
 golvet med en brukslösning av
 Höganäs Grundren  
 och efterskölj med rent vatten.

 Kombimaskinskurning
 Fyll maskinen med en brukslösning
 av Grundren. 
 Skura av golvet, använd borste.

Periodiskt underhåll
Bättring
Av ytans skydd kan göras vid behov på hela eller 
delar av ytan (testa ytans porositet genom att droppa 
vatten och se om plattan suger åt sig).
Tvätta av ytan med Grundren och låt torka, applicera 
FB 9700 Klinker & FogImpregnering och låt ligga 
fuktig i 5 minuter. Moppa av eventuellt överflöd av 
produkten. Upprepa vid behov.

Fläckborttagning
Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller 
mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med 
starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med 
väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen. 
Förvattna alltid cementfogarna.
Observera att anvisningarna för fläckborttagning 
endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är 
känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter
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