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TJEKLISTE
Verd at Vide om Fliserog klinkerer et overblikover,hvaddu genereltbarvere opmerksomi
vedligeholdelsen
af dissebygningsdele.
Specifikke
oplysninger
og en vejledning
i, hvordandu
vedligeholder
den enkelteflise-ellerklinketypefinderdu i bygningsdelskortet
og i
producentoplysn
ingerne..
At gore:
. afkalkflisefugeri badevarelse
. eftersefliserog flisefugeri badeverelse

VEDLIGEHOLDELSE
OG REPARATION
Rengoring
Selvomfliseoverflader
i badtilladeren meregrundigafvaskning,bardu alligevelvare varsommed brug
af skrappererengoringsmidler.
Dervil dog altidske en kalkafsatningpi overfladerne
i badevarelset.
Ved at tarre brusekabinen
af efterhvertbrugvil du kunnenedsetteproblemetbetragteligt.
Regelmessigrengaringmed et middel,der flernerkalkenvil tilsvarendereducereproblemet.Specielt
ved marmorfliser
og ikke-glaserede
flisermi der dog ikkebenyttesmidlerindeholdende
syre.
Afkalkning af vag
Dervil altidske en kalkafsatningpAoverfladerne
i badeverelset.Ved at larrebrusekabinen
af efter
hvertbrugvil du dog nedsetteproblemetbetragteligt.
Regelmessigrengaringmed et middelderflerner
kalkenvil tilsvarendereducereproblemet.Hvilkemidlerdu kan rengoremedfremg6raf
bygningsdelskortet
indsatefterfolgende.
Ved marmor,granit,naturstenog uglaceredefliserbsr kun
benyttesrengoringsmidler
svarendetil producentens
anvisninger.
Du bar vere forsigtigmedskrappere
rengoringsmidler,
evt. bor du provesdem af et sted,hvoren endring af flisen/klinken
ikkevil vere
synlig.
Du bsr regelmassigtse fliserpd veg, gulvog i brusekabinen
efterfor eventuetlebeskadigelser.
Ved
beskadigelser
bor fliserneudskiftesaf en fagmand.EfterseogsAregelmassigtde blsdefugeri
badevarelsetog holddem reneog afkalkedemed almindeligt
eddikevand.Beskidteog tilkalkedefuger
misterelasticiteten,
hvilketkan bevirke,at der dannessmi revneri fugen.Stir der vandi fugerne,kin
det vere grobundfor mugog skimmelsvamp.
Observerer
du egentligerevnerifugerne,bordisse
udbedresaf en fagmand.
Vedligeholdelse
Fliserpdrvegge eftersesfor eventuellebeskadigelser.
Ved beskadigelser
bar fliserneudskiftesaf en
fagmand.Efterseogsi regelmessigtde bladefugeri badevarelsetog holddem reneog afkalkedemed
almindeligteddikevand.Beskidteog tilkalkedefugermisterelasticiteten,
hvilketkan bevirke,at der
dannessmi revneri fugen.Stir der vandi fugerne,kandetvere grobundfor mugog skimmelsvamp.
Observerer
du egentligerevneri fugerne, bar disseudbedresaf en fagmand.
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OPHENGNING
Alle typer vagge
ellerlimningkan umiddelbart
Ophengningaf lettetingved stiftssmning
ske pi alletypervegge.
(Pluggen
Ved stsrreog tungereemnervil det v@renodvendigtat benytteen sikaldt plugtil iskruningen.
slAsind i et borethul).Derfindeset megetudbredtsortimentaf plugsafhengigaf vegtype, belastning
m.v.Vi har givetet par linksnedenfor,men ellersvil dit byggemarked
kunnevejlededig omkring
plugstorrelse
i forholdtil vag- ellerloftstype,samtbelastningen.
Hullertil plugskan umiddelbart
boresi
gipsog gasbeton,mensdet i betoner nodvendigtmeden slagboremaskine.
Boretsdiameterog
boredybdeafhanger af plugtypen.
Fsr du begynderat bore
Far du begynderat boreien veg elleret loft,bor du overvejefolgende:
. Hvortyk er veggen? Vaggens tykkelsekan du f.eks.se i dsrAbningen).
Specielthvisder er fliserpi
vaggens bagside,bsr du ikkeboredybereend ca. halvvegtykkelse.Er det en gipsveg,sa huskat
stoppe,nArdu er igennempladernepi den eneside.
. Er der indlagtel ellervandi vaggen? Er der el-udtag,blandingsbatteri
ellerbruser- huskat se pA
gulv
beggesideraf vaggen. Fremfsringertypiskudfsrtlodretfra
og op til det pAgaldendeudtag.
pracis
Boringi dissezonerbor undgis,mener det nodvendigt
meden
lokalisering,
findesder serlige
apparatertil det.
. Er der indlagtmembrani veg ellerloft?Detvil typiskv@retilfeldet ved brusekabiner
og vAdzoneri
badeverelset,og ved letteyderveggeellerloftermod kolderum. Boringgennemen s6danmembran
bor undgAs.Skulleuheldetvere ude,skaldet boredeplug-hullukkesmedf.eks.silikone,samtidigtmed
at plug'ensattes i.
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ILLUSTRATIONER
Eksempelpi foringsveje i badevarelse

