FDV DOKUMENTASJON (HÅNDLAGDE SEMENTFLISER)
PRODUKT:
Ekte håndlagde og grunnimpregnerte semen�liser Forskjeller i dimensjon på < 3,0 mm kan forekomme.
Vannopptaksklasse: < 6 % ferdig impregnert (< 10 % uten impregnering)
Sklisikkerhetsklasse: R9/A
Sta�sk friksjon: 0,89 Tørr overﬂate / 0,65 Våt overﬂate
Slitasjestyrke: 0,4 g/cm² (TCVN 6065)
Overﬂatehardhet: 5,7 Mpa (TCVN 6065)
Brekkstyrke: 5,6 Mpa (TCVN 6065)
NB! Les alltid leggeanvisningen før montering.
Flisene må fuktes, ku�es, limes, fuges og impregneres på korrekt måte for å oppnå et godt resultat og unngå sprekker, skader,
ﬂekker og lignende.
Kjemisk bestandighet:
Overﬂaten i håndlagde semen�liser fra Ulfven består av ﬁn silikasand, marmorstøv og pigmenter. Tykkelsen på det øverste
fargelaget er 2,5 – 3 mm. Flisene se�es inn med 2 strøk CSS Emulsion for å gjøre dem bestandige mot slitasje og kjemikalier.
Frostmotstand:
Ikke frostsikre.
Byggrenhold:
Vann med Fila Cleaner (Evt. FILA PS87) og ﬁn vannslip etc. for rensing av ﬂekker og ski�.
Førstegangsbehandling:
Om ﬂisene skal ligge i et område med mye traﬁkk, ski�, slitasje og lignende anbefaler vi å se�e ﬂisene inn med 2 strøk Fila Ma�
eller 2 - 4 strøk med Fila Fob.
Daglig renhold:
Fila Cleaner eller andre PH nøytrale vaskemidler.
Vedlikehold og pleie:
Ved behov, og/eller, e�er noen års bruk kan ﬂisene renses med ﬁnt slipepapir eller en pussesvamp og et egnet rensemiddel.
E�er ønsket resultat av rensing og pussing bør det påføres minst to nye strøk med Fila Ma� voks, Fila Fob eller �lsvarende
egnet impregnering.
Unngå å la produkter som kaﬀe, sitron, rødvin, blåbær, olje etc. få bli liggende å tørke inn på ﬂisene. Slike produkter
med kra�ige pigmenter og syre kan se�e varige ﬂekker på ﬂisene.
NB! Med håndlagde sementfliser lagt på gulv med varmekabler kan det likevel oppstå noe hårstråtynne riss i overﬂaten som
ikke påvirker kvaliteten på ﬂisen. Slike riss/krakeleringer er derfor ikke reklamasjonsgrunn for håndlagde sementfliser.
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