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DRIFT & VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

Væg- og gulvfliser fra Mosa er af høj kvalitet og produceret med lav sugeevne. Vi anbefaler derfor at følge denne drift- og
vedligeholdelsesanvisning, da anvendelse af alternative produkter kan medføre ændret udseende og tekniske egenskaber for
produktet end ved levering.
Vi anbefaler og forhandler rengøringsprodukter fra HMK Møller Stonecare. For at opnå optimal virkning, skal rengøringsprodukterne skal altid opblandes i lunken eller varmt vand. Følg altid anvisningen på produktet for at opnå det ømskede resultat.
Rengøring efter endt montering
Efter endt montage af MOSA fliser og inden ibrugtagen af rummet, anbefaler vi en gennemgåede rengøring med HMK 183.
Dette sikre fjernelsen af overskydende cementfilm fra montage, byggesnavs og evt. kalkrester. Instrukserne på flasken skal
følges nøje. Det er vigtigt, at vande gulvet med rent vand inden rengøringsmidlet påføres og efterfølgende sørge for, at det
ikke tørrer ind, inden det fjernes fra overfladen. Herefter anbefales det, at overfladen tørrer et par dage, inden det tages i
brug.
Anbefaling:
		
		

Efter endt montage-rengøring anbefales en imprægnering af lyse fliseoverfladerne med lyse fuger.
Herved reduceres fastsættelsen af snavs i fugerne og disse kan derved holdes pænere i længere tid.
Til dette anbefales HMK S243. Instrukserne på flasken skal følges nøje.

Imprægneringsprocessen anbefales at gennemføres én eller to gange årligt eller efter behov. For at opnå det bedste resultat,
anbefales det at lade overfladerne tørre helt op inden næste skridt udføres. Herefter anbefales det, at overfladen tørrer et par
dage, inden det tages i brug.
Daglige rengøring af gulv- eller vægfliser
Vi anbefaler regelmæssigt rengøring af vægfliser med en fugtig mikrofiber-klud evt. med anvendelse af HMK R159, som kan
bruges ved tilfælde af mere genstridigt snavs. Det anbefales, at bruge en spray flaske indeholdende vand og rengøringsmiddel. Spray denne opløsning direkte på mikrofiber-kluden, hvorefter fladen rengøres. Tør om nødvendigt efter med en tør klud.
Når kluden er mættet med snavs, skal den udskiftes.
Gulvfliser skal vaskes regelmæssigt eller efter behov for at fjerne mere genstridigt snavs. Inden gulvvask fjernes løst snavs
ved støvsugning eller fejning. Vi anbefaler at rengøre gulvfliserne med moppe og mikrofiber-klude, som fugtes med vand tilsat
HMK P315. Instrukserne på flasken skal følges nøje.
Til bad- og vådrum anbefales HMK R158, som er et klar-til-brug rengøringsmiddel tilpasset til glaserede vægfliser og stentøjsfliser som Mosa’s. Denne fjerner kalkaflejringer, sæberester, urinsten og smudsbelægning og kan let anvendes ved medfølgende sprayhoved.
Grundrengøring af gulv- eller vægfliser
Gulvfliser kan med tiden få et beskidt og plettet udseende, hvilket kan fjernes ved hjælp af grundrengøring. Til dette anbefales HMK R157 og slibesvamp. Sluk for gulvvarmen i god tid og vent til gulvet er afkølet. Fjern løst snavs ved støvsugning eller
fejning før rengøringen. Vand tilsat HMK R157 skrubbes på overfladen og lad det virke i nogle få minutter. Sørg for, at væsken
ikke tørrer op på gulvet i mellemtiden. Herefter fjernes væsken helt fra gulvet ved anvendelse af rent vand (evt. vandstøvsuger). Slutteligt vaskes hele gulvet i rent vand. Ved større arealer, anbefales det at anvende gulvvaskemaskine. I nogle få
tilfælde kan et alkalisk rengøringsmiddel ikke fjerne alt snavs og pletter, hvorfor det vil være påkrævet at anvende et syreholdigt rengøringsmiddel. Dette kan gøre sig gældende ved f.eks. hårde kalkaflejringer eller cementslør. Til dette anbefales HMK
R159.
Anbefaling:
		

Ved genstridig eller længerevarende kalkrester anbefales en kvarts skurecreme, HMK R187 Peeling-cleaner,
som er et koncentrat der påføres det udsatte område, lad virke og efterskyldes grundigt med rent vand.

For rådgivning om fjernelse af specifikke, genstridige pletter, kontakt FREDSTED FLOORS.
MOSA.TILES har et tidsløst udseende, som vil bevares hele deres brugsperiode, hvis vedligeholdt korrekt.

HMK MØLLER STONE CARE PRISLISTE
Produkt nr. 		

Beskrivelse

Pris

R183

Start rengøring efter lægning
Fjerner cementfilm, byggesnavs og kalk

1 liter

kr. 196,-

S243

Imprægnering efter lægning og rengøring
Reducerer gennemtrægning af div. snavs
(Anbefales til lyse fliser og lyse fuger)

1 liter

kr. 286,-

R159

Flise- og sanitetsrens
Fjerner kalk- og snavserester, rust og let cementslam

1 liter

kr. 178,-

P315

Daglig rengøring
Rengør og vedligeholder

1 liter

kr. 160,-

R158

Bad- og brusekabinerens (spray flaske)
Fjerner kalkaflejringer, sæberester og smudsbelægning

500ml

kr. 184,-

R157

Bad- og brusekabinerens
Fjerner alm. snavs, kalkaflejringer, sæberester og smudsbelægning

1 liter

kr. 184,-

R187

Peeling-cleaner (koncentrat)
kvarts skurecreme der fjerner hidsig kalk

1 liter

kr. 278,-

Alle listede priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms

For rådgivning om fjernelse af specifikke, genstridige pletter, kontakt venligst FREDSTED FLOORS.
MOSA.TILES har et tidsløst udseende, som vil bevares hele deres brugsperiode, hvis vedligeholdt korrekt.
Anvisningerne på produkterne skal altid følges nøje, for at opnå det mest optimale resultat.

