
     

       

Granit-Gneiss TI 7.3 
Ru-jetbrændt-stokhuggede 

Forudsætninger 
Ved behandling af nylagte overflader skal man sikre en korrekt tørretid, så fugt fra fliser og underlag kan dampe af 

(max 2-4% restfugt) 

Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger 

Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger. 

Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejrligs- og projektforhold kan udtørringstiden forlænges.  

Eksisterende gulvvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal 

rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere.  

Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.  

Hjælp til fugning 

Før fugning: S245, Fugebeskyttelse; rækkevidde 10 til 15m2/liter 

 Rengøring 
Byggesnavs: R155, Grundrens (syrefri); Rækkevidde: 10 til 80m2/liter 

Fugeslør: R183, Naturstens rens; Rækkevidde: 5 til 30 m2/liter 

Cementslam: R169, Speciel Stenrens; Rækkevidde: 10 til 60 m2/liter 

Pletter: Se TI 1.1 

Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.  

Beskyttelse (udendørs) 
Uden farveændring: S232, Pletstop (vandbaseret); Rækkevidde: 5 til20 m2/liter 

Minimal farveændring: S234, Pletstop (ekstra); Rækkevidde: 5 til20 m2/liter 

Farveændring: S244, Farveforstærker (ekstra); Rækkevidde: 5 til20 m2/liter 

Efter tørring er produktet IKKE skadeligt for helbredet.  

Imprægneringer er godkendt til brug på køkkenbordplader 

Daglig rengøring (udendørs) 
Regelmæssig vask: R155, Grundrens (syrefri). Rækkevidde: 10 til 80m2/liter 

                                Afhængig af snavs, blandes 1:5 eller 1:20 

Grønne belægninger: R170, Udendørs stenrens (syrefri). Rækkevidde:  5 til 30m2/liter 

Gamle overflader 
Lag af gamle plejeprodukter og snavs: R155, Grundrens (syrefri). Rækkevidde: 10 til 80 m2/liter 

Vokslag: R154, Lakfjerner; Rækkevidde: 5 til 10 m2/liter 

 

For optimalt resultat og holdbarhed med fremtidige behandlinger, skal overfladen være helt ren. Gentag afrensning om 

nødvendigt. Overhold de foreskrevne tørretider, og forsæt herefter med ”BESKYTTELSE” 

Følg altid de individuelle produktbeskrivelser.  

Miljø 
Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin. 

Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.  


