
                                                                             

 

 

Vejledning til behandling af Marrakech-fliser 

1. Fliserne bør før fugning behandles med produktet Fila PRW200. Dette har til formål at 
beskytte overfladen under fugnings-processen. 
Påfør Fila PRW200 med pensel på hver enkelt flise før lægning eller med en rulle efter 
lægning (altså før fugning påbegyndes). Vær omhyggelig med påføringen – og sørg for der 
kommer et godt homogent lag på hver enkelt flise.  
Lad dem tørre i 24 timer før fugning påbegyndes. 
 

2. Fliserne fuges – vær omhyggelig med afvaskningen, da det fortsat er super-vigtigt at 
afvaske så meget af fugesløret på fliserne som muligt med vand. 
Efter fugerne er tørre (typisk 2-7 dage efter lægning), afvaskes gulvet med en blanding 
1:10 bestående af Fila Grundrens PS/87PRO og varmt vand. 
 

3. På tørt gulv kan forseglingen med Fila MP90 EcoXtreme påbegyndes. Ligeledes her kan 
produktet påføres med pensel eller med rulle – vær dog opmærksom på ikke at skumme 
produktet op, da det således mister effekt. 
Massér gerne med en mikro-fiberklud produktet ensartet ned i flisen. Produktet skal have 
ligget på fladen minimum 15 minutter inden massage foretages.  
Gentag processen 1-2 gange alt efter absorberingen. 
 

4. I denne fase kan man vælge at påføre en voks. Voksen er med til at gøre fliserne nemmere 
at rengøre, og bibevarer det oprindelige matte look. Anvend til dette formål Fila Matt for 
et mat look, eller Fila Satin for et mere skinnende look. Påfør med pensel eller klud ift 
anvisningen. Anvend ikke voks i brusenichen, da dette kan blive glat !  
 

5. Al rengøring på marrakesh-fliser bør foregå med et pH-neutralt produkt som Fila 
CleanerPRO. Fyld ca 5-6 liter lunkent vand i en spand, og kom heri 2 hættefulde Fila 
CleanerPRO (1:200). Dette er tilstrækkeligt til rengøring af overfladen – anvend moppe 
eller klud.                                          

Gode tips:  

Når du anvender Fila CleanerPRO på et gulv som har fået voks iflg punkt 4, så kan man hver 
anden eller tredie gang komme én enkelt hætte voks i vaskevandet med Fila CleanerPRO når 
man vasker gulvet – dette vil opretholde voksfladen. 

Tør altid op efter dig omgående hvis du spilder noget, specielt fedt- og syreholdige produkter. 


