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Flise- og Klinkepleje - det hand
Forbehandling og
vedligeholdelse af
fliser og klinker
Et nylagt og nyvasket flise-eller klinkegulv
er en fryd for øjet. Sammen med fugerne
udgør de en helhed, som man naturligvis
ønsker at bevare. Dette opnåes ved at
give gulvet den rette forbehandling inden
man begynder at benytte det og derefter
er det vigtigt at vedligeholde det med den
"daglige" rengøring. 
Det er derfor vigtigt at man vælger at
bruge de rigtige produkter til henholdsvis
grundrengøring, grundbehandling og
daglig rengøring.
Nedenfor har vi kort beskrevet vore
produkter og illustreret hvornår hvilke
produkter skal benyttes.

LIP Klinkerens
Til fjernelse af kalk, cementslør, rust, ir,
oxyder, hudfedt og sæbeaflejringer på
rustfrit stål, fliser, klinker og sanitets-
porcelæn. LIP Klinkerens kan også
anvendes til afrustningsbade.
Egenskaber: 
Selvvirkende - bakteriedræbende.
Brugsanvisning: 
Ved grundrengøring anvendes LIP
Klinkerens ufortyndet. Påfør LIP Klinke-
rens med svamp eller børste. Lad midlet
virke 5-15 min. Skyl derefter med vand.
Advarsel: 
Må ikke anvendes på malede flader, emalje,
marmor og andre kalkholdige natursten.

DoseringDosering: 
Almindelig rengøring: 2 dl. til 10 liter vand.
Mindre kalkaflejringer: 10 dl. til 10 liter vand.
Svære kalkaflejringer: Koncentreret.

LIP Grundrens
LIP Grundrens er et stærkt alkalisk
rengøringsmiddel, der anvendes til grund-
rengøring af alle overflader, der tåler vand.
Velegnet til affedtning af alle underlag
inden viderebehandling f.eks. maling.           

LIP Grundrens må ikke anvendes på
ubehandlede træoverflader.                         

LIP Grundrens kan misfarve linoleum ved
høj koncentration.

Egenskaber: 
LIP Grundrens’ høje pH-værdi gør den
særdeles velegnet til opløsning af fedt,
oliebundet snavs, voks- og polishlag.
Dosering:  
0,5-1,0 dl LIP Grundrens til 10 liter vand.

LIP Fuge- og
Fliserens

Anvendelse: 
LIP Fuge- og Fliserens er et rengørings-
middel/desinfektions-middel, der hurtigt og
effektiv fjerner snavs, skimmel, alger mm.
fra overfladen. På sugende overfalder, så
som cementfuger, beton mm. har LIP
Fuge- og Fliserens en hæmmende effekt,
således at væksten af skimmel, alger mm.
begrænses. LIP Fuge- og Fliserens kan
benyttes på fliser, cement- og siliconefuger,
beton, udendørs træ mm.
Egenskaber: 
Selvvirkende og bakteriehæmmende.
Dosering / Brugsanvisning: 
Almindelig rengøring: 4-5 dl til 10 liter vand.
Svære belægninger: 1-2 liter til 10 liter vand.
Desinfektion: 0,03-1,5 dl. til 10 liter vand.
Anvendes manuelt med børste eller svamp. 
Kan også anvendes i sprøjte eller højtryks-
renser. 
Efterskylning kun nødvendigt indendørs.

LIP Klinkeolie
LIP Klinkeolie er en miljøvenlig olie
specielt fremstillet til at give keramiske
klinker deres naturlige farve samt for at
lette vedligeholdelsen.
Egenskaber: 
LIP Klinkeolie mætter klinker og fuger,
således at de ikke suger snavs, kalk m.m.
til sig. Dvs. at den daglige vedligeholdelse
bliver lettere og nemmere at udføre.
Brugsanvisning: 
Klinkerne renses omhyggeligt. Såfremt der
er cementslør på overfladen, fjernes dette
med LIP Klinkerens. Når gulvet er helt tørt,
påføres olien med en klud eller en blød pen-
sel. Denne behandling gentages indtil klin-
ker og fuger er mættede. Derefter aftørres
den overskydende olie med tørre klude.

LIP Klinkevask
Til daglig rengøring og pleje af alle gulve,
der normalt tåler vand. LIP Klinkevask er
velegnet til kombinerede gulvvaskemaskiner.
Egenskaber: 
LIP Klinkevask afsætter en meget kraftig
plejefilm på gulvet, som kan oppoleres.
På grund af den lave pH-værdi i brugs-
opløsning angriber den ikke materialer der
rengøres.
Dosering / Brugsanvisning: 
1 dl. til 10 liter vand.
Til mætning af nye sten- eller klinkegulve,
kan gulvet sæbes ind i en opløsning af
1 del LIP Klinkevask til 3 dele vand.
Lad gulvet trække i en time, polér eller
vask det overskydende bort.

LIP Fugeforsegler
Forsegler dine cementfuger og uglaserede
fliser med en usynlig beskyttelse, således
at de er lettere at holde rene og holder kalk,
snavs m.m. væk. Kan også benyttes på
større cementflader som imprægnerings-
middel.
Egenskaber: 
Miljøvenligt imprægneringsmiddel.
Misfarver ikke og har en vandafvisende
virkning på sanitet, glas, armatur m.m. 
Brugsanvisning: 
Overfladen skal være tør og ren inden
påføring af LIP Fugeforsegler. Hold flasken
ca. 15-20 cm fra overfladen og spray. Lad
det stå ca. 1 time og tør overskydende
fugeforsegler af med en klud. Husk at lave
en prøvning på et mindre synligt sted.

LIP Sanitetsrens
LIP Sanitetsrens er et svagt surt desin-
ficerende rengøringsmiddel, der kan anven-
des til daglig rengøring af håndvaske, fliser,
sanitær installationer, rustfrit stål m.m.

LIP Sanitetsrens må ikke anvendes på
malede flader, emalje, marmor og andre
kalkholdige natursten. 

Egenskaber: 
LIP Sanitetsrens er p.g.a. sin lave pH-
værdi effektiv mod lettere kalkaflejringer.
Ved svære kalkaflejringer anbefales det at
bruge LIP Klinkerens.

Dosering: 
0,5-1,0 liter LIP Sanitetsrens til 10 liter vand.

LIP Flisevask
Anvendelsesområde: 
LIP Flisevask er et svagt alkalisk
rengøringsmiddel til daglig rengøring af
alle typer overflader der tåler vand.
Speciel velegnet til hårdt brændte fliser/
klinker, idet der ikke afsættes plejefilm.
Endvidere velegnet til stengulve, inventar,
sanitet, håndvaske m.m.
Egenskaber: 
LIP Flisevask modvirker sæbe og
fedtaflejringer ved daglig anvendelse.
Dosering: 
0,5-1,0 dl LIP Flisevask til 10 liter vand.



dler om andet end knofedt...

Sæberester m.m. fjernes med LIP Grundrens.
Underlaget fugtes, hvorefter rengøring foretages.

Alt sanitet vaskes med LIP Sanitetsrens, der modvirker
og fjerner lettere kalkansamlinger.

GRUNDBEHANDLING DAGLIG RENGØRINGGRUNDRENGØRING

LIP Klinkerens
LIP Klinkerens er velegnet
til at fjerne cementslør,
kalkaflejringer m.m.
Cementslør på nyfugede
fliser fjernes dagen efter
med LIP Klinkerens.
Efter behandling med LIP
Klinkerens, bør de tørre
fuger forsegles med f.eks.
LIP Klinkevask,
LIP Klinkeolie eller
LIP Fugeforsegler.

LIP Fuge- og
Fliserens
LIP Fuge- og Fliserens er
et effektivt middel til fjernelse
af snavs, skimmel, alger osv.
fra overflader af keramik,
beton, cementfuger,
udendørs træ m.m.
LIP Fuge- og Fliserens har
endvidere en hæmmende
effekt mod skimmelvækst
og alger. 
Efterskylles ved indendørs
brug.

LIP Grundrens
LIP Grundrens er en
universal rens til affedtning
af alle overflader, der normalt
tåler vand.
Benyttes bl.a. før påklæbning
af nye fliser på f.eks. malede
overflader, gamle fliser m.m.
Meget velegnet til grundren-
gøring af fedt og oliebundet
snavs på udsatte overflader.
Sugende fliser og fuger bør
efter endt behandling for-
segles.

LIP Klinkevask
LIP Klinkevask er meget
velegnet til mætning af
uglaserede fliser/klinker,
herunder også teglfliser,
natursten, cementfuger og
øvrige materialer der har en
sugende overflade.
LIP Klinkevask er en
miljøvenlig kokosbaseret
fedtsyresæbe, der virker
smuds og kalkafvisende.

LIP Klinkeolie
LIP Klinkeolie bruges på
uglaserede fliser/klinker,
som efter behandling vil
fremstå med et mættet
udseende og en varm glød.
LIP Klinkeolie er også
velegnet til mætning af
cementfuger. Vær opmærk-
som på at fugerne fremstår
mørkere efter behandling.

LIP Fugeforsegler
LIP Fugeforsegler er
et miljøvenligt impræg-
neringsmiddel. 
Anvendes som forsegling
af cementfuger, uglasere-
de fliser m.m. så de er
lettere at holde rene for
kalk og snavs.
Misfarver ikke og har
en vandafvisende effekt
på sanitet, glas, armatur
m.m.

Lip Fugeforsegler sprayes på. Lad det stå ca. 1 time
og tør overskydende fugeforsegler af med en klud.

LIP Sanitetsrens
LIP Sanitetsrens er et mildt
desinficerende rengørings-
middel.
Velegnet til daglig rengøring
af håndvaske, fliser, sanitære
installationer, rustfrit stål m.m.
Modvirker kalkansamlinger.

LIP Klinkevask
LIP Klinkevask er velegnet
til daglig rengøring af
uglaserede fliser, natursten
og øvrige sugende overflader.
Virker mættende på disse
ved afsættelse af en plejende
sæbefilm.
Kokosbaseret miljøvenlig
fedtsyresæbe.

LIP Flisevask
LIP Flisevask er et svagt
alkalisk rengøringsmiddel
til daglig rengøring.
Specielt velegnet til ikke
sugende overflader, såsom
glaserede fliser, inventar,
sanitet m.m. idet der ikke
afsættes plejefilm. 
Modvirker sæbe- og fedt-
ansamlinger.



LIP Bygningsartikler A/S · Industrivej 16 · 5580 Nr. Aaby · Danmark
Tlf.: +45 64 42 13 30 · Fax: +45 64 42 34 08 · www.lip.dk

K
E

JL
IN

G
 &

 C
O

 ·
 N

ov
em

be
r 

20
09

www.lip.dk


