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Calcario Dourado kalkstein fra Modena 

MONTERING – IMPREGNERING - VEDLIKEHOLD 

EGENART OG BRUKSOMRÅDER: 

Calcario Dourado er en portugisisk lys beige kalkstein med en kompakt og ensartet basisfarge. 

Steinen består av ulike mineraler og fossiler vilkårlig fordelt i overflaten av steinen. Overflaten er 

relativ hard, og har et vannopptak på 3,6%. ). Marmor- og kalksteinoverflater kan ha små pinholes 

eller porer dannet ved krystallisering av kalsiumkarbonat. Disse egenskapene er originale og 

umiskjennelige trekk, og må ikke betraktes som feil med produktet. Bruksområder er gulv og vegg i 

private boliger, hotellrom, og lignende med moderat trafikk og slitasje. Den er mindre egnet for 

inngangspartier (der det er fare for å dra med seg småstein under såle) og arealer med tung trafikk 

som kjøpesenter, hotellresepsjon, flyplass og lignende. Calcario Dourado er ikke resistent mot salt og 

syre, og man bør derfor unngå bruk der dette kan forekomme (f.eks der det er fare å «dra inn» salt 

utenfra om vinteren. Når du velger ekte naturstein, må du være klar over å ha kjøpt et unikt produkt 

med stor arkitektonisk verdi, som må beskyttes gjennom tid med riktig behandling etter montering 

FØR MONTERING: 

Siden kalkstein er et naturlig materiale, kan de ikke installeres som vanlige keramiske produkter. Det 

er viktig for montør å være ytterst oppmerksom på hvert trinn i installeringen.  

Viktig at flisene er tørre og støvfrie slik at man ser reelle farger og uttrykk. Legg ut flisene i ønsket 

mønster og se at alt ser greit ut. Vær oppmerksom på at man kan finne enkelte fliser der fargetone 

og mineraler skiller seg fra resten av mengden. Gå over og sjekk at flisene ikke har synlige skader. 

Dette MÅ gjøres før montering! Toleranseavvik på tykkelse, lengde og bredde: +/- 0,8mm.  

Monterte fliser er å anse som akseptert og godkjent (les mer i våre salgs- og leveringsbetingelser på 

modena.no). 

MONTERING: 

Vi anbefaler montering med limet Alfix Quickfix Premium og fuging med Alfix Quickfug Premium. 

Alfix M-silikon brukes i overganger vegg/gulv. Følg anvisning og instrukser som står på emballasje. 

Ekstremt viktig å velge riktig lim og fugemasse.  100% limdekning er nødvendig for å unngå skjolder 

og misfarging i overflaten. Det er viktig å renske fugene for lim slik at fugemassen får mest en mest 

mulig jevn dybde. Man må også fjerne eventuelle limrester som måtte ligge igjen på flisens overflate 

før limet tørker. Vær nøyaktig ved vasking av fugemasse.  

OBS! Bruk av uegnet fugemasse og/eller kontrastfarger kan trekke inn i kant på stein og skape 

misfarging. Kalkstein må beskyttes mot sand og annet som kan lage riper mens arbeidet pågår.   
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IMPREGNERING OG VEDLIKEHOLD: 

Etter fugemasse er vasket og herdet, anbefaler vi å vaske overflate med Akemi Steinrens. Dette 

vaskemiddelet er egnet for marmor- og kalkstein og fjerner blant annet lett sementslør som måtte 

ligge igjen i overflaten. Tørr og ren overflate impregneres deretter med Modena Steinimpregnering/ 

Modena skifer – og natursteinsimpregnering eller Akemi Antiflekk Nano. Begge produkter har 

nanoteknologi der impregneringen trekker ned og inn i porene og gir liten/ingen endring i farge på 

steinen. NB! Overskytende som ikke trekker ned i overflaten etter 10-15 min må tørkes bort. Følg 

instrukser på flaske. Test alltid på et lite område før fullskala påføring. 

 

DAGLIG RENHOLD:  

Vi anbefaler vasking etter behov med Modena Dagligrent, som er et PH nøytralt vaskemiddel. Evt søl 

(kaffe, fett, vin, Cola, etc) på flisene, bør tørkes opp umiddelbart. Står sølet for lenge, kan det «bryte 

igjennom» impregneringen.  

Tips: I dusj anbefaler vi å dra bort vann på gulv og vegger med nal (dette vil forenkle vedlikeholdet 

 

Disse instruksjonene er kun veiledende. Informasjonen oppsummerer generelt emnet rundt kalkstein 

og marmor. På grunn av den store mengden av ulike typer med ulike kvaliteter og bruksområder 

anser vi oss som fritatt for ethvert ansvar for mangel av informasjon eller upresise anbefalinger. Vi 

anbefaler alltid å kontrollere egnetheten til produktet ved å utføre tilstrekkelige tester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med vårt kundeservice: 38 00 30 00 eller post@modena.no 

Vi henviser til våre salgs- og leveringsbetingelser på modena.no. 

 

English manual is available upon request. Please contact customer service: 38 00 30 00 or 

post@modena.no 
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