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Plane og matslebne fliser, ikke poleret, af enten marmor eller travertin anbefa-
les en efterbehandling/imprægnering efter nedlægning.

Før en imprægnering med et af de nedenstående produkter er det vigtigt med 
en grundig rengøring for fugeslør. Det gøres på følgende måde :

1. Overfladen skylles over med rent vand (forvandes)
2. Påføring af koncentreret Evers Kalkfjerner – lad det virke i max. 5 minutter
3. Skyl grundigt efter med rigeligt vand
4. Lad gulvet tørre helt ud inden imprægnering (ikke gulvvarme på ved im- 
 prægnering)

Følgende imprægneringer anbefales

Evers Biovoks
Efterlader overfladen glansfuld – bliver mere glansfuld for hver påføring. Hold-
barhed : ca. 1 år

FB 9700
Primært til fugeimprægnering. Efterlader overfladen mat.
Flere påføringer må påregnes alt efter slid på gulvet.

Eversign Imprægnering
Meget slidstærk imprægneringsløsning på opløsningsmidler.
Påføres minimum 2 gange på ubehandlet overflader og efterlader overfladen 
mat.
På arealer med meget slid anbefales mætning, til flisen ikke suger mere.

Daglig rengøring
Klares med Evers Dagligren

Periodisk rengøring for kalkaflejringer
Afhængigt af vandets hårdhedsgrad og brugen af rummet, skal der reglmæssigt 
foretages en afkalkning af overflader, der belastes med vand f.eks. badeværel-
ser:

1. Overfladen rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel f.eks. Evers Grund- 
 rens
2. Skylning
3. Overfladen påføres koncentreret Evers Kalkfjerner. Lad den virke i 5 min.  
 Herefter skrubbes overfladen let med en hård børste en ikke ridsende  
 skuresvamp.
4. Skyl grundigt og slut af med en let grundrens og efterskylning



FOR GULVE OG GARDINER
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Denne vejledning er tænkt som inspiration og guide til dit gør-det-selv-
projekt.

Husk altid at læse vejledningen, der følger med produktet, inden du går 
igang.  Garant kan ikke gøres ansvarlig for det arbejde, du selv udfører i 
dit hjem. 

Vær opmærksom på at der kan være forskel på brug af materiale, alt 
afhængig af, om du skal bruge det i et vådrum eller i et køkken-alrum.

Du kan altid få professionel vejledning i din Garant butik - læs mere på 
www.garant.nu

Der tages højde for trykfejl.
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