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LIP underhållsprodukter –
LIP Fogförseglare

LIP Fogförseglare är ett miljövänligt impregne-
ringsmedel, som används till försegling av
cementfogar, oglaserad keramik m.m., som
underlättar rengöringen från exempelvis kalk
och smuts.
Kan också användas på större cementytor som
impregneringsmedel.
Egenskaper:
Har en vattenavvisande effekt på sanitets-
porslin, glas, armaturer m.m.
Bruksanvisning:
LIP Fogförseglare appliceras på torra, rena ytor.
LIP Fogförseglare används koncentrerad. Håll
flaskan ca. 15-20 cm från ytan och spraya. Låt
torka ca 1 timme, torka bort överflödig
fogförsegling med en luddfri trasa.
Observera! Utför alltid ett prov på avskild yta
innan arbetet påbörjas.

LIP Sanitetsrens S1
LIP Sanitetsrent S1 är ett svagt surt desinfice-
rande rengöringsmedel, som används till daglig
rengöring av tvättställ, keramik, sanitetsporslin
rostfritt stål m.m.
LIP Sanitetsrent S1 skall inte användas på
terazzoplattor, emaljerade badkar, marmor eller
annan kalkbaserad natursten, cement eller till
avkalkning av pannor, kaffebryggare, tvätt- eller
diskmaskiner.
Egenskaper:
LIP Sanitetsrent S1 är på grund av sitt låga
pH-värde effektiv mot lättare kalkavlagringar.
Mot svårare kalkavlagringar används LIP
Klinkerrens K1.
Dosering:
0,5-1,0 liter till 10 liter vatten.

LIP Fogtvätt F2
LIP Fogtvätt är ett universellt, svagt alkaliskt
rengöringsmedel, till daglig rengöring på alla
ytor som tål vatten, speciellt framtaget till hårt
brända keramiska material utan att det bildas
någon beläggning. Dessutom lämpligt till sten-
golv, inredning, sanitetsgods, handfat m.m.
Egenskaper:
LIP Fogtvätt F2 motverkar tvål och smuts-
avlagringar vid daglig användning.
Självverkande och bakteriehämmande.
Dosering:
0,5-1,0 deciliter till 10 liter vatten.

Förbehandling och
underhåll av kakel
och klinker
Finns det något vackrare än en nylagd och nyt-
vättad keramisk yta? Tillsammans med fogen
utgör den en helhet som man naturligtvis vill
bevara. Det kan man göra genom att ge ytan
den rätta förbehandlingen innan man tar ytan i
bruk, därefter är det lika viktigt att underhålla
med regelbunden rengöring. Det är därför vik-
tigt att man väljer att använda rätt produkter
till respektive grundrengöring och daglig
rengöring. I det här avsnittet beskriver vi våra
produkter. Lycka till med underhållet av ert
keramiska material.

LIP Klinkerrens K1
Avlägsnar kalk, rost, kopparoxid, oxider, hudfett,
tvålavlagringar på rostfritt stål, kakel, klinker,
sanitetsporslin och andra syrafasta ytor. LIP
Klinkerrens K1 kan användas till avrostnings-
bad.
Egenskaper:
Motverkar mögel och är bakteriehämmande.
Bruksanvisning:
Fukta den yta som ska rengöras med vatten.
Applicera LIP Klinkerrens K1 med svamp eller
borste. Låt verka 5-10 min. Skölj ytan rikligt
med vatten.
Varning: Används inte på målade ytor, emalj,
marmor eller andra icke syrafasta ytor.
Observera! Utför alltid ett prov på avskild yta
innan arbetet påbörjas.
Dosering:
Allmän rengöring: 2 deciliter till 10 liter vatten.
Lätta kalkavlagringar: 10 deciliter till 10 liter
vatten.
Svåra kalkavlagringar: Koncentrerad.

LIP Grundtvätt G1
LIP Grundtvätts är ett starkt alkaliskt ren-
göringsmedel, som används till grundrengöring
av alla ytor som tål vatten samt som avfettning
av ytor som ska behandlas vidare.
LIP Grundtvätt ska inte användas på
obehandlat trä.
LIP Grundtvätt kan missfärga linoleum vid hög
koncentration.
Egenskaper:
LIP Grundtvätts höga pH- värde gör att den är
speciellt lämplig till att lösa fett, oljebunden
smuts, vax- och polishlager.
Dosering:
0,5 – 1,0 dl till 10 liter vatten.

LIP Fog-och
Kakelrent F1

LIP Fog- och Kakelrent är ett rengörings/des-
infektionsmedel, som snabbt och effektivt
avlägsnar smuts, mögel och alger m.m. från
underlaget. På sugande underlag som cement-
fogar, betong mm. har LIP Fog- och Kakelrent
en hämmande effekt på tillväxt av mögel och
alger m.m.
LIP Fog- och Kakelrent kan användas på
keramiska material, cement- och silikonfogar,
betong, trä utomhus m.m.
Egenskaper:
Självverkande och bakteriehämmande.
Dosering:
Allmänrengöring: 4-5 deciliter till 10 liter vatten.
Svårare rengöring: 1-2 liter till 10 liter vatten.
Daglig rengöring: 0,03-1,5 deciliter till 10 liter
vatten.
Appliceras manuellt med borste eller svamp.
Kan också appliceras med tryckspruta eller
högtryckstvätt.
Eftersköljning endast nödvändig inomhus.

LIP Klinkerolja K3
LIP Klinkerolja K3 är en miljövänlig olja spe-
ciellt framställd för att användas på oglaserat
keramiskt material, efter en behandling upp-
levs en matt lyster med en varm ton.
Egenskaper:
LIP Klinkerolja mättar keramiken och fogen så
att smuts, kalk m.m. avvisas. Det vill säga att
den underlättar den dagliga rengöringen.
Bruksanvisning:
Underlaget ska rengöras noggrant. Kalk och
cementfilm rengörs med LIP Klinkerrens K1.
När golvet är torrt, appliceras oljan med luddfri
trasa eller pensel. Upprepa behandlingen tills
ytan är mättad. Därefter torkas överflödig olja
bort med en trasa eller liknade.

LIP Klinkertvätt K2
För daglig rengöring och vård av alla golv som
normalt tål vatten. LIP Klinkertvätt K2 kan
användas vid rengöring med skurmaskin.
Egenskaper:
LIP Klinkertvätt K2 är ett miljövänligt kokos-
nötbaserat rengöringsmedel med fettsyra, som
motverkar smuts och kalkavlagringar. Kan bilda
en stark skyddsfilm.
På grund av sitt låga pH-värde i brukslösningen
påverkar den inte de ytor som ska rengöras.
Dosering / Instruktion:
Brukslösning: 1 deciliter till 10 liter vatten.
Vid mättning av ny sten eller klinkergolv,
behandlas golvet med en lösning av 1 del
LIP Klinkertvätt K2 till 3 delar vatten.
Låt ytan torka ca 1 timme, polera eller tvätta
bort det som inte torkat in. Upprepa behand-
lingen tills den önskade ytan är uppnådd.



ett enklare sätt att rengöra

Fukta underlaget, därefter avlägsna tvålrester m.m.
med LIP Grundtvätt G1

Alla sanitetsporslin tvättas med LIP Sanitetsrent S1 som
motverkar och tar bort lättare kalkansamlingar.

GRUNDBEHANDLING DAGLIG RENGÖRINGGRUNDRENGÖRING

LIP Klinkerrens K1
Avlägsnar cementfilm,
kalkavfällingar m.m.
Cementfilm på nyfogade plattor
avlägsnas dagen efter med LIP
Klinkerrens K1.
Efter behandlingen med LIP
Klinkerrens K1, bör den torra
fogen efterbehandlas med
exempelvis 
LIP Klinkertvätt K2
LIP Klinkerolja K3 eller
LIP Fogförseglare

Fog- och
Kakelrent F1
LIP Fog- och Kakelrent F1 är ett
rengörings- /desinfektionsmedel,
som snabbt och effektivt avlägs-
nar smuts, mögel och alger m.m.
på betong, keramiska material,
trä utomhus m.m.
LIP Fog- och Kakelrent F1 har
en hämmande effekt på tillväxt
av mögel och alger m.m.
Eftersköljning endast nödvändig
inomhus.

LIP Grundtvätt G1
LIP Grundtvätt G1 är ett
rengöringsmede som används
till grundrengöring av alla ytor
som tål vatten.
Används bl.a. före montering av
nytt keramiskt material på
målade ytor, gammal keramik
m.m. LIP Grundtvätt G1 är
speciellt lämplig till att lösa fett
och oljebunden smuts.
Sugande keramik och cement-
fogar bör efterbehandlas.

LIP Klinkertvätt K2
Är i första hand avsedd för att
rengöra och att mätta oglaserat
kakel och klinker, cementfogar
och andra material som har en
absorberande yta.
LIP Klinkertvätt K2 är ett
miljövänligt kokosnötbaserat
rengöringsmedel med fettsyra,
som motverkar smuts och
kalkavlagringar.

LIP Klinkerolja K3
Är en miljövänlig olja speciellt
framställd för att användas på
oglaserat keramiskt material,
efter en behandling upplevs en
matt lyster med en varm ton.
LIP Klinkerolja är också lämplig
till att mätta cementfogar.
Tänk på att fogen upplevs som
mörkare efter behandlingen.

Spraya på LIP Fogförseglare, låt torka i cirka en time,
torka bort över ödig fogförsegling med en luddfri trasa.

LIP Sanitetsrent S1
Är ett svagt surt desinficerande
rengöringsmedel, som används
till daglig rengöring av tvättställ,
keramik, sanitetsporslin rostfritt
stål m.m.
LIP Sanitetsrent S1 är på grund
av sitt låga pH-värde effektiv
mot lättare kalkavlagringar.

LIP Klinkertvätt K2
Är ett kokosnötbaserat
rengöringsmedel med fettsyra,
som i första hand är avsedd för
dagligrengöring av oglaserat
kakel och klinker, cementfogar
och andra material som har en
absorberande yta.
LIP Klinkertvätt K2 är ett
rengöringsmedel utan vax men
lämnar en skyddsfilm som
bevarar sten och klinkergolvets
naturliga lyster och skyddar mot
smuts samt kalkavlagringar.

LIP Fogtvätt F2
Är ett universellt, svagt
alkaliskt rengöringsmedel, till
daglig rengöring speciellt
framtagen till hårt brända
keramiska material, inredning,
sanitetsgods, handfat m.m.
utan att det bildas någon
beläggning.
LIP Fogtvätt F2 motverkar
tvål och smutsavlagringar vid
daglig användning.

LIP
Fogförseglare
Är ett miljövänligt impregne-
ringsmedel, som används till
försegling av cementfogar,
oglaserad keramik m.m. som
underlättar rengöringen från
exempelvis kalk och smuts.
Missfärgar inte och har en
vattenavvisande effekt på
sanitetsporslin, glas, arma-
turer m.m.



SVERIGE AB, Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk
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Återförsäljare:


