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Lægning og behandling af udendørs 
belægningsfliser med  
marmor/cement overflade 
 
 
 
 

 
Villa belægningsfliser skal imprægneres inden brug.  
De håndlavede belægningsfliser lægges i stabilgrus i stil med andre belægningssten eller monteres på altan 
eller tagterrasse med lægter eller flisefødder. 
Fliserne patinerer smukt og bliver flottere med årene. 
 
 
 
Læs denne vejledning grundigt, da vi ikke modtager reklamationer efter at fliserne er lagt og imprægneret. 
Belægningsflisernes overflade består af marmor og cement og er åbne i overfladen, og skal derfor behandles 
inden brug, for at undgå pletter og misfarvninger.  
Vi anbefaler Sten og Flise Imprægnering fra Borup eller produkter fra Moeller eller Fila. Fordelen er at flisernes 
udseende ikke ændres, og at beskyttelsen er i top. Moellers produkter kan købes hos forhandleren og Borups 
produkter fås i byggemarkederne. 
Vær meget opmærksom på at fliserne er rene og tørre inden imprægneringen. 
 
Unikke, håndlavede fliser 
Fliserne er håndlavede, og hver enkelt flise derfor unik. Der må derfor forventes mindre ”uregelmæssigheder” på 
flisernes overflade og deres kanter. Når belægningsfliserne er lagt virker ”imperfektheder” til at give et 
kunsthåndværksudtryk til terrassen eller altanen. Så fortvivl ikke hvis der er mindre imperfektheder ved flisen; 
det er netop pointen! 
Man må påregne at belægningsfliserne bleger over tid grundet UV-indstråling. Vær opmærksom på at grønne og 
blå farver bleger hurtigere end gule og røde farver. 
Fliserne har et indfarvet slidlag på ca. 4 mm. For at få farverne frem igen kan man slibe det blegede materiale af, 
så gulvet igen står frisk. Husk at imprægnere gulvet igen, såfremt fliserne slibes. 
 
Lægning: 
 
Terrasse og gangstier 
Håndlavede belægningsfliser lægges i stabilgrus på terrasser i stil med andre belægningssten. Ovenpå 
stabilgruset lægges et niveleringslag af løst materiale, så højden af hver enkelt flise kan reguleres.  
Fliserne lægges helt tæt i en ramme, så fliserne ikke kan forskubbe sig i brug. Alternativt kan der benyttes 
bedkanter i metal til afgrænsning af fliserne.  
 
Altan og tagterrasse: 
Ved altan kan fliserne klæbes på lægter med fleksibel og frostsikker klæber, så der er luft under fliserne, hvor 
overskydende vand kan løbe væk. Fliserne lægges med en afgrænsningskant ved altanens yderkant, så fliserne 
ikke forskubber sig ud af altanen. 
For at sikre mod frost fuges fliserne ikke, så vand frit kan løbe fra mellem fliserne. Fliserne lægges både på 
terrasse og altan helt tæt, så fliserne støtter hinanden. 
Alternativt kan der ved støbte og jævne flader anvendes flisefødder fra f.eks. Pavepad, som giver en nem og 
hurtig montering. Fliserne lægges også her med en afgrænsningskant ved altanens eller tagterrassens yderkant. 
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Imprægnering: 
 
Vær opmærksom på at overfladen skal have det udseende man vil have, inden man går i gang med 
imprægneringen. Alt skidt vil være imprægneret fast på flisen hvis man ikke fjerner dette inden imprægneringen. 
Vær også opmærksom på, at belægningsflisen skal være 100% gennemtør inden endelig imprægnering. 
 
Vi anbefaler at benytte Sten og flise imprægnering fra Borup eller S234 fra Moeller.  
Følg vejledningen på produktet og påfør produktet indtil overfladen ikke kan optage mere. Vi anbefaler at 
benytte en skum malerrulle (evt. på stang) til imprægnering af gulvoverfladen, når fliserne er lagt. Påregn at der 
evt. skal påføres flere gange ind til flisen er mættet. 
 
Rengøring af udendørs flisegulv: 
Et udendørs flisegulv skal rengøres i stil med indendørs cementfliseflader. Gulvet fejes fri for skidt og afvaskes 
med varm vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel eller flydende brun sæbe. Benyt evt. svaber. 
Ved alger, kan der benyttes algefjerner. 
Der må aldrig benyttes syreholdige produkter eller andre skrappe rengøringsmidler som Cilit Bang, Ajax eller 
lignende. Disse midler kan i værste fald ødelægge overfladen, så en afslibning bliver nødvendig og i bedste fald 
blot gøre gulvet mere modtagelig for skidt, da overfladen er blevet ru. 
 
 
  


