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Rengöring efter installation
Den första rengöringen, den sk installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar 
för det regelbundna och återkommande underhållet. 
Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår 
att se med blotta ögat men den kan finnas där ändå och måste därför bort. Du får bort den enklast 
med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek. Innan applicering av rengöringsmedel måste all 
lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du 
rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet) OBS! Prova alltid på en liten yta 
först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan 
och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta. 

Impregnering
Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vise versa rekommenderar vi att du 
impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200.
För att underlätta framtida rengöring kan man impregnera klinkern och fogen efter installation och 
installationsstädningen med Fila MP 90 eco.

Halkdämpade plattor
Keramiska plattor med en halkdämpad yta rengörs bäst mekaniskt med borstmaskiner eller med 
ångtvätt. 
Det är viktigt att man väljer en rengöringsmaskin som kommer ordentligt åt plattans hela ytan. 
Tänk på att inte enbart lösa upp smutsen utan den ska sköljas bort också, annars sätter den sig igen 
på plattans yta och då är det ingen nytta med rengöringen. 
Borstar som innehåller slipmedel ska under inga omständigheter användas, då de försämrar den 
halkdämpande effekten. 
Rester av rengöringsmedel försämrar den halkdämpande ytan och bör därför sköljas bort noga. 
Nedan ser ni vår rekommendation av mekanisk rengöring.  

Höganäs förslag på mekanisk rengöring av golvytor
Bassängrumsgolvet tvättat varje dag gärna fler än en gång med en combimaskin som består av ett 
alkaliskt rengöringsmedel, typ Filacleaner alt Fila PS 87 och sköljs rikligt med vatten.   

Duschar, toaletter och omklädningsrum tvättas med ett alkaliskt rengöringsmedel, typ Filacleaner alt 
Fila PS 87 varje dag och sköljs rikligt med vatten.   

Vid behov, förslagsvis minst en gång i månaden, bör alla blöta golvytor tvättas med ett syrabaserat 
rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att få bort bakterier och kalkrester. Skölj noga både innan och 
efter applicering av rengöringsmedel.

Tänk på att innan man provar nya rengöringsmedel att alltid testa dem först på en liten yta. 
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