Lægning og imprægnering af Villa fliser
Læs vejledningen, da vi ikke modtager reklamationer, når først fliserne er lagt. Kontakt evt.
Villa Fliser for rådgivning inden i starter lægge-processen.

Villas håndlavede designfliser er fremstillet efter de første europæiske håndværksmetoder til fremstilling af slidstærke fliser til
gulv og andre arealer. Fliserne har dermed et slidlag i indfarvet granuleret marmor og en bagside i cement. Slidlaget kan
sammenlignes med et trægulv og skal derfor imprægneres i læggeprocessen. Hvis fliserne bliver beskadiget, kan overfladen
slibes og imprægneres på ny. Der er ca. 100-150 års slidflade i fliserne. Hvis en istandsættelse af fliserne bliver nødvendig, kan
Villa Fliser kontaktes for rådgivning.
Renlighed i læggefasen og i forbindelse med imprægneringen skal understreges.
Læggeprocessen:
Læg fliserne med 1-3 mm fuge. Fliserne klæbes med rigeligt fliseklæb, så evt. højdedifferencer kan udlignes.
Støvsug og vask fliserne med rent vand uden tilsætning af sæbe. Benyt evt. svaber og skuresvamp. Lad fliserne tørre. Tjek at
fliserne har det udseende, der er ønsket og at alt skidt og støv er fjernet.
Imprægner fliserne med MP90 Eco plus fra Fila. Benyt skumrulle på stang for et jævnt lag. Følg vejledningen på produktet og lad
imprægneringen tørre. MP 90 Eco Plus gør afrensning af fugemasse lettere og grundimprægnerer samtidigt fliserne.
Fug fliserne med yoghurt tynd fugemasse. Fug kun små arealer ad gangen. Fugens farve vælges efter den lyseste nuance i flisen
(ved kontraster følg vejledningen for kontraster). Rådfør dig evt. med Villa Fliser mht fugefarve. Afrens fugemassen løbende og
fuldstændigt.
Støvsug og vask fliserne med rent vand uden tilsætning af sæbe. Benyt evt. svaber og skuresvamp. Lad fliserne tørre.
Imprægner fliserne med Fila Mat (eller Fila Blank eller Satin for anden glans). Benyt skumrulle på stang for et jævnt lag. Følg
vejledningen på produktet og lad imprægneringen tørre. Ved brusekabine udelades dette punkt og vejledningen for
brusekabiner følges.
Brusekabine:
Fila Mat (Satin eller Blank) udelades og i stedet imprægneres overfladen gentagne gange med Fila MP90 Eco plus til
fliseoverfladen er mættet. Påføres op til 8-10 gange med rulle (tynde lag). Sørg også for at fugerne bliver imprægneret.
Ved kontraster i mønster og/eller til fugens farve (f.eks. sort-hvid):
Umiddelbart efter klæbning og rengøring benyttes PRW200 fra Fila i stedet for Fila MP90 Eco Plus som for-imprægnering mod
nedsivning af fugemasse i fliseoverfladen.
Efter fugning afrenses fliserne med Fila PS87 grundrens indtil fliserne er fuldstændigt rene. Efter fugning fortsættes processen
med imprægnering med Fila MP90 Eco Plus og dernæst med Filamat/FilaSatin i flg. ovenstående punkter.
Rengøring:
Fliserne rengøres i det daglige med varmt vand tilsat flydende brun sæbe.
Brun sæbe vedligeholder fliserne og opbygger en hinde mod snavs. Benyttes et andet rengøringsmiddel med en ph værdi
mellem 6 og 11, skal gulvet jævnligt genimprægneres med Fila Mat, Satin eller Blank for at bevare modstandsdygtighed overfor
snavs.
I brusekabine benyttes et universalrengøringsmiddel.
Benyt kun rengøringsprodukter, der har en ph værdi mellem 6 og 11 (ph aldrig under 6). Ideelt set ph 9-10.
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