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INTRODUKTION OG FORMÅL MED DENNE MANUAL  

Formålet med denne manual er i sin enkelhed at forklare brug og fremgangsmåde for produkterne og for de ting der er 
nødvendige for at kunne udføre processen, også med henblik på den daglige vedligehold. Denne manual er målrettet 
med fokus på en korrekt behandling og vedligehold for fliser med krakelerende glasurer. 

 
 
Før-fugning-forsegling 

Forbehandlingen er vigtig for denne type absorberende flise, da den beskytter stenen under fugeprocessen, og 
dermed enkelgør den efterfølgende afvaskning.   

 

 

 

 

Produkt: FILAPRW200 – vandbaseret beskyttelsesprodukt 

Værktøj: Malerpensel eller korthåret rulle 

Dækning: 1 ltr rækker til 20-30 m2 

Procedure: Ryst flasken før brug. Fjern evt støv på overfladen af flisen. 

Påfør produktet på såvel overflade som på siderne af stenen. Dagen efter kan fugeprocessen 
påbegyndes - stadig med fokus på så omhyggelig afvaskning efter fugning som muligt.  

Bemærk: Udfør altid en test på et mindre område ift at tjekke for uhensigtsmæssige ændringer 
i f.eks. farven. Anvend ikke produktet udendørs hvis der forventes regn. 
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Rengøring efter fugning 

Rengøring efter fugerne har tørret op er absolut nødvendig for at fjerne de sidste fugerester på stenen, og for at 
forberede stenen til forseglingen.  
Derfor anbefaler vi at anvende Deterdek.  
 
 
 
 
 
Produkt:                          FILA DeterdekPRO – vandbaseret fosforsyre 

Værktøj:                      Hvid skuresvamp og mikrofiberklude, handsker og briller 

Dækning: 1 ltr rækker til 50 m² 

Procedure: Lav en blanding 1:10 med varmt vand (ca 35ͦ C). Forvand området der skal rengøres, og 
skur et mindre område ad gangen med blandingen. Opsug efter endt rengøring vandet 
med klude eller med gulvmoppe, og vask efter med rigeligt vand som ligeledes fjernes 
efter samme fremgangsmåde. 

 

Vandbaseret pletbeskyttelse.  

 

 
Produkt: FILAMP90 ecoxtreme 

Værktøj: Pensel eller korthåret rulle, mikrofiberklude. 

Dækning: 1 ltr rækker til ca 30 m2 

Procedure: Påfør et homogent og jævnt lag FILAMP90 ecoxtreme på den tørre overflade. Efterlad 
det i 7-8 minutter, og polér så derefter med en mikrofiberklud vædet med lidt MP90 
ecoxtreme overfladen igen, således at det sikres at produktet penetrerer ensartet uden 
at efterlade rester af produktet på overfladen. Gentag evt processen efter nogle timer !! 

Levetid efter normale standarder er ca 1 til 2 år. 
 

   Bemærk: Udfør altid en test på et mindre område ift at tjekke for uhensigtsmæssige ændringer i 
   f.eks. farven. Anvend ikke produktet udendørs hvis der forventes regn. 

Genpåføring af forsegler: Skal gøres efter behov, men anbefales minimum for hvert andet 
år, eller efter stenen har vist tegn på at den absorberer vand eller snavs. 
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Almindelig vedligehold/vask 
 
Produkt: FILA CLEANERPRO i blandingsforhold 1:200  

(1 kapsel til en spand varmt vand) 

Værktøj: Mikrofiberklude eller mikrofibermopper  

Dækning: FILA CLEANERPRO 1 ltr rækker til 1500 m² gulvvask 

Procedure: Anvend teleskopstang med mikrofibermoppe. Vask i 8-taller,  
og skift moppen for hver 10 m2. Vaskevand skiftes for hver 50 m2. 
 

 
Anvendelse af sæbe eller syreholdige produkter, såvel som stærke alkaliske rengøringsmidler kan forårsage uoprettelige skader på 
stenen. Vær ligeledes påpasselig med kraftig varme fra evt køkkenapparatur e.l., eller anvendelse af  stærke pletfjernere eller 
anden stærk kemi – dette kan skade overfladen uopretteligt. 
 

 

Extraordinært vedligehold  

Det anbefales at skure fliserne i bund minimum 1 gang om året. Dette for at fjerne evt fedt og snavs, eller andre 
organiske ting der har påvirket overfladen, og før en evt opfriskning af forsegleren. 

 

Produkt:                          FILAPS87PRO (blandingsforhold 1:10 med varmt vand)  

Værktøj:                     Hvid skurepad, mikrofiberklude 

Dækning: 1 ltr rækker til ca 40 m² 

Procedure:  Afvask/skur gulvet med blandingen – anvend skuresvampen, evt påsat en teleskopstang e.l.  
Rens efter med rigeligt vand, og vask evt gulvet igen kun med Fila Cleaner (som ovenfor 
beskrevet) 
På samme måde kan man anvende Fila DeterdekPRO til afvaskning for kalk etc. efter man har 
anvendt PS/87PRO. 
 
 
 

 

 


