
Fliser fra Winckelmans 

Anbefalinger 

MONTERING – IMPREGNERING - VEDLIKEHOLD 

 Montering av fliser skjer med sementbasert flislim type C2TE eller bedre. Vi anbefaler M|Fix,

Alfix Letfix, eller tilsvarende. Følg blandingsforhold og instrukser som er beskrevet på sekk.

Montering bør alltid skje med minimum 4mm fug. Miks av råmaterialer, kombinert med

produksjonsmetode gjør at fliser fra Winckelmans naturlig vil kunne ha noe avvik i mål (max

+/- 2mm).

Vi anbefaler fuging med sementbasert fugemasse som Alfix Cerafill 10 eller Mapei Ultracolor

Plus. Følg anvisning på sekk.

 Fjerning av fugeslør:

Fliser fra Winckelmans er uglasert, gjennomfarget. Etter fuging vil det ofte være et

sementslør. Etter fuging (12-24 timer – NB! følg anvisning på sekk) anbefaler vi å

vaske med Modena Naturstein- og Flisrens. Dette gjøres for å være sikker på å få

fjernet all fugeslør og fugerester. Følg instrukser på flaske. Etter vask er det viktig å

alltid rense gulvet godt med rent vann, flere ganger om nødvendig.

 Impregnering:

Det anbefales at Winckelmans flisene impregneres med Modena Skifer og

Natursteinsimpregnering. Jo mer belastet området er, jo viktigere er det å

impregnere. Man skal alltid impregnere områder som offentlige toaletter, over

kjøkkenbenk og dusj sone på bad. Gjør en individuell vurdering av hvor belastet

området som skal flises er. Hvis det kan være mulighet for å bli utsatt for søl

anbefales det da å impregnere flisene. Før impregnering: pass på at overflaten som

skal impregneres er tørr og ren. Impregnering påføres med svamp, kost eller rulle.

Påføres flere ganger om nødvendig. Overskytende som ikke trekker ned i underlaget

etter 10-15min må tørkes bort med lofri klut. Følg instrukser på flaske.

 Daglig renhold:

Vasking etter behov med PH nøytralt vaskemiddel som f.eks Modena Dagligrent.

Evt søl (kaffe, fett, vin, Cola, etc) på flisene, tørkes opp umiddelbart. Står sølet for

lenge, kan det «bryte igjennom» impregneringen.

Henviser for øvrig til våre salgs og leveringsbetingelser. 

Ta kontakt med vårt kundeservice ved spørsmål: 38 00 30 00 eller post@modena.no  

mailto:post@modena.no



