Skötsel och städanvisning för väggar och golv
med ytskikt av keramiska plattor
Väggar och golv med keramiska plattor är i princip underhållsfria samt att ytskikt av keramiska plattor har
mycket lång livslängd. Normalt krävs endast regelbunden städning anpassad till nedsmutsningen och
avtorkning vid spill. Här redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor på
bästa sätt kan underhållas. Informationen är en generell vägledning. För mer detaljerad vägledning för
specifika keramiska plattor och/eller förutsättningar hänvisas till FF Kakel AB.

Regelbunden rengöring – dag/veckostädning
Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och Fila Cleaner som är ett neutralt
rengöringsmedel (pH 7,2) så kallat allrengöringsmedel.
Väggar rengörs med våttorkning med fiberduk eller motsvarande och eventuell eftertorkning.
Golv rengörs normalt med torrmoppning för att samla upp partiklar och damm. Veckorengöring görs med
våtmoppning med vatten och allrengöringsmedlet Fila Cleaner. Alternativt används i offentlig miljö
städmaskin, avsedd för daglig städning och rent vatten utan rengöringsmedel.

Rengöring av specifik nedsmutsning
Väggar I våtutrymmen kan kalkavlagringar på plattor och fogar bildas över tid i områden med kalkrikt
vatten. Kalken kan avlägsnas genom våttorkning med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel Fila
Deterdek (pH 1,5). Inför sådan rengöring måste alltid fogarna mättas med vatten före behandlingen så att
inte surt vatten tränger in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan. Efter behandlingen är det viktigt
att ytorna sköljs mycket noggrant med rent vatten.
Golv I våtutrymmen kan på samma sätt som väggar drabbas av kalkavsättningar och detta behandlas på
samma sätt som för väggarna. Möjligen med extra uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna före
behandlingen och på rengöringen med rent vatten efter behandlingen, så att inget surt rengöringsmedel
påverkar fogarna.

Byggstädning
Korrekt utförd byggstädning är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för den regelbundna
återkommande städningen. Speciellt på golv kan rester av fogmassa bli kvar på ytan när avtvättning gjorts
efter fogningen av keramiken. Oglaserade, glaserade eller polerade tätsintrade keramiska plattor på golv
bör efter fogning och härdning rengöras med det sura rengöringsmedlet Fila Deterdek och vatten för att
sedan sköljas noga med rent vatten.

Golv och vägg med fogrester
På golv överlag, men även på vägg finns det en risk att bristfällig rengöring i byggskedet lämnar kvar en
slöja av fogmassa/cement som inte alltid är synbar för ögat. Detta visar sig först efter några månaders
normal städning och då i form av allt sämre möjlighet att få golvet rent. Smutsen löses, men omfördelas
och blir kvar och byggs på i den råa ytan som fogmasseslöjan medför. Detta problem måste lösas i två steg.
Först måste golvet noggrant rengöras med vatten och Fila Cleaner i en eller flera behandlingar, med
efterföljande sköljning med rent vatten. Därefter måste golvet rengöras med vatten och det sura
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rengöringsmedlet Fila Deterdek i en eller flera behandlingar och med efterföljande noggrann sköljning med
rent vatten. Om endast vatten och surt rengöringsmedel används förmår inte rengöringsmedlet tränga
igenom smutsskiktet som bildats och lösa upp cementen i slöjbildningen. Surt rengöringsmedel kan inte
användas på keramiska plattor med metallinnehållande glasyr eller ytbeläggning, eftersom det sura
rengöringsmedlet då kan ge frätskador på metallen. Viktigt att skydda t.ex. kakellister, golvbrunnsil och
andra föremål av metall från kontakt med Fila Deterdek.

Fogar
Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en beläggning av tvål- och hudavlagringar i dusch/bad området.
Beläggningen är grogrund för mögelpåväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i sig själva utgöra grogrund
för mögelpåväxt. Fogar i dessa områden måste därför regelbundet rengöras med Fila PS87 (pH12,7) som är
ett medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel och vatten med efterföljande sköljning med rent vatten. Moderna
cementbundna fogmassor har ofta en vattenavvisande karaktär som påtagligt minskar risken för
mögelpåväxt och minskar rengöringsbehovet över tid.

Fläckar
Spill och läckage ska alltid torkas upp med en trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring
med starka kemikalier bör man alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen.
Prova rengöringseffekten på en liten och helst undanskymd yta eller på en ej monterad platta. Kontrollera
att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden.
Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med det alkaliska
rengöringsmedlet Fila PS87 och vatten.
Silikon, lim, tejp, gamla etiketter och polyuretanskum avlägsnas med Fila Zero Sil. Fila Zero Sil är även
effektiv för att ta bort rester från stearinljus, harts och feta eller oljiga ytliga fläckar.
Rostfläckar och kalkfläckar tas bort med sura rengöringsmedlet Fila Deterdek och vatten.
Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol. Kraftigt
färgade fläckar avlägsnas med Fila PS 87 alternativt Fila Zero Sil.

Viktigt att alltid följa aktuell förpackningstext eller produktdatablad. Rengöring och behandlingar
ska alltid utföras på underlag som härdat klart.
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