LIP Skötsel och underhåll

PR

OD

R

K AKEL OCH KLINKER

A
UKTANSV

Indledning

LIP Eco Clean

NJUT AV ERT NYA GOLV!

MILJÖVÄNLIG RENGÖRING

Med ett keramikgolv är det möjligt att utforma en lösning med
exakt det estetiska uttryck som man önskar. Samtidigt är
keramikgolv en flexibel lösning där man enkelt kan byta ut en
enskild platta, om oturen skulle vara framme.
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Detta gäller utvecklingen av produkten, valet av råvaror, tillverkning av produkten samt påverkan på människor och miljö när den
används. Med LIP F20 Eco Clean Keramiktvätt, LIP G10 Eco Clean
Grundrent och LIP K10 Eco Clean Klinkerrent kan du göra rent och
samtidigt ta hand om vår hälsa och miljö.
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På de kommande sidorna beskriver vi våra produkter och ger
våra rekommendationer gällande användningen av dessa.

Det är köparens eller slutanvändarens eget ansvar att undersöka,
eller på annat sätt fastställa, att våra produkter är lämpliga för den
avsedda användningen, och att dessutom säkerställa att
produkterna förvaras och används på korrekt sätt enligt de
anvisningar som angivits och att det tas hänsyn till de specifika
omständigheterna – så att man undviker skador eller ett mindre
tillfredsställande resultat.
Våra bruksanvisningar uppdateras inte systematiskt. Information
lämnad i denna broschyr ska betraktas som vägledande, om inget
annat anges.

Vi är stolta att kunna presentera tre nya svanenmärkta rengöringsprodukter. Med svanenmärkningen garanterar vi att produkterna
uppfyller en av världens tuffaste miljöcertifieringar – det betyder
att produkterna tar hand om människor, miljö och planetens
resurser, under produkternas hela livslängd.

LA

Kakel- och klinkergolv är vanligtvis mycket tåliga och lätta att
rengöra samt har normalt en lång livslängd. Ett välskött
keramikgolv kommer att hålla sig fint länge. Tillsammans med
fogarna utgör de en helhet, som man naturligtvis önskar bevara.
Detta uppnås genom att ge golvet rätt förbehandling innan det
tas i bruk, och att därefter underhålla det dagligen.
Det är därför viktigt att man väljer att använda rätt produkter i
förhållande till grundbehandling, grovrengöring och den dagliga
rengöringen.

All information om, eller rekommendationer gällande användande
av LIPs serie med Skötsel- & Underhållsprodukter, som vi
tillhandahållit antingen skriftligt eller muntligt till köpare eller
användare av produkterna, sker i god tro och i enlighet med våra
egna erfarenheter och är baserad på godkänd praxis samt den vid
tillfället för informationsdelningen kända teknologiska och
vetenskapliga kunskapen, och är lämnat utan garanti av något
slag, och medför inte något ytterligare ansvar för LIP Sverige AB
utöver vad som framgår av underliggande försäljningsavtal.
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Ett nylagt och nytvättat kakel- eller klinkergolv är en fröjd
för ögat. Det är en populär yta, som passar alla typer av
utrymmen i både privata hem och i offentliga byggnader.

5026 0070

LIP F20 Eco Clean Keramiktvätt

Används till daglig rengöring av alla tvättbara ytor – som t ex golv, badrumsinredning mm.
Svanenmärkt produkt – som är producerad med hänsyn tagen till miljön utan att
kompromissa med kvaliteten.

LIP F20 Eco Clean – är en svanenmärkt produkt, som avlägsnar smuts och fett från
alla fasta ytor som tål vatten. Lämnar ingen skyddfilm. Är särskilt lämplig till mörka,
blanka golv. Innehåller inga färg- eller doftämnen.

LIP G10 Eco Clean Grundrent

Grovrengöring av särskilt smutsiga och feta ytor.
Svanenmärkt produkt – producerad med hänsyn tagen till miljön utan att
kompromissa med kvaliteten.
LIP G10 Eco Clean – är en svanenmärkt produkt, som effektivt avlägsnar
smuts, olja och fett. Avfettar ytor. Lämplig för kök och grovrengöring.

LIP K10 Eco Clean Klinkerrent

Rengör och avlägsnar lättare kalkavlagringar. Svanenmärkt produkt, producerad med
hänsyn tagen til miljön – utan att kompromissa med kvaliteten.
LIP K10 Eco Clean är en svanenmärkt produkt, för avkalkning av badrum och
toaletter, rostfritt stål, sanitetsporslin, duschkabiner m.m.
Rengör syrabeständiga ytor från kalk och kombinationer av kalk och smuts.
Eliminerar obehaglig lukt och motverkar risken att utveckla fotsvamp.
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LIP Skötsel- & Underhållsserie
ETT NYL AGT OCH NY T VÄTTAT KER A MIKGOLV ÄR EN FRÖJD FÖR ÖGAT!

LIP Klinkertvätt K2

Till mättning av oglaserad kakel och klinker.
Rengöringsmedel utan vax.
Bildar en kraftig skyddsfilm.

LIP Klinkerolja K3

Till oglaserad kakel och klinker. Lämplig till mättning av kakel,
klinker och cementfogar. Till mättning av sten- och klinkergolv.
Smuts och kalkavvisande.
Framhäver klinkerns naturliga färg.

LIP Sanitetsrent S1

Milt desinficerande avkalkningsmedel.
Till daglig rengöring. Motverkar kalkavlagringar.

Fog- och Kakelrent F1

Effektiv djuprengöring. Avlägsnar mörka fläckar
orsakade av mögel, smuts m.m.
Avlägsnar och motverkar mögel och alger.
Självverkande och bakteriehämmande.

LIP Fogförseglare

Förseglar cementfogar mot fukt, kalk och smuts.
För inom- och utomhusbruk.
Bevarar fogens naturliga utseende.
Skakas före användning.
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Var och när används produkterna?

Var och när används produkterna?

PRODUK TGUIDE

PRODUK TGUIDE

LIP Produktguide

Glaserad Kakel
Klinker

Hantverkarens
grovrengöring

Impregnering
och mättning

Tvätta bort fogfilm/cementfilm

Före användande

LIP K10 ECO Clean
Klinkerrent

LIP F20 ECO Clean
Keramiktvätt

Regelbunden
grovrengöring

Regelbunden
grovrengöring

Impregnering
och mättning

Kalk, mögel- och
algbeläggningar

Olja, fett, tvålrester

Efter regelbunden
grovregöring

LIP K10 ECO Clean
Klinkerrent

LIP G10 ECO Clean
Grundrent

LIP K10 ECO Clean
Klinkerrent

LIP G10 ECO Clean
Grundrent

LIP K10 ECO Clean
Klinkerrent

LIP G10 ECO Clean
Grundrent

LIP Klinkertvätt K2
LIP Klinkerolja K3

LIP G10 ECO Clean
Grundrent

LIP Klinkertvätt K2
LIP Klinkerolja K3

LIP Sanitetsrent S1

Mosaik

Sanitetsporslin

Daglig
rengöring

LIP K10 ECO Clean
Klinkerrent

LIP F20 ECO Clean
Keramiktvätt

Yta – Byggnationsdel

LIP Sanitetsrent S1

Oglaserad kakel
Oglaserad klinker

LIP Klinkertvätt K2
LIP Klinkerolja K3

LIP F20 ECO Clean
Keramiktvätt

LIP Klinkertvätt K2
LIP Klinkerolja K3

LIP F20 ECO Clean
Keramiktvätt

Tegel

Kalkhaltig natursten
Terazzo

Icke kalkhaltig natursten

LIP K10 ECO Clean
Klinkerrent

LIP Klinkertvätt K2
LIP Klinkerolja K3

LIP F20 ECO Clean
Keramiktvätt

LIP K10 ECO Clean
Klinkerrent

LIP G10 ECO Clean
Grundrent

LIP Klinkertvätt K2
LIP Klinkerolja K3

Cementbaserade fogar

LIP K10 ECO Clean
Klinkerrent

LIP Fogförseglare
LIP Klinkerolja K3

LIP F20 ECO Clean
Keramiktvätt

LIP Fog- &
Kakelrent F1
LIP K10 ECO Clean
Klinkerrent

LIP G10 ECO Clean
Grundrent

LIP Fogförseglare
LIP Klinkerolja K3

Elastiska fogar
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LIP K10 ECO Clean
Klinkerrent

LIP Fog- &
Kakelrent F1

LIP Fog- &
Kakelrent F1

LIP Fog- &
Kakelrent F1
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