Reebolithbehandlede betonfliser
Nedlægnings- og vedligeholdelsesanvisning
Beskrivelse.
AC-Reebolithflise er en målfast betonflise med en fuldstændig glat, støvfri og slidstærk overflade, der
samtidig er kemisk resistent over for svage syre- og baseopløsninger, og er let at renholde. Inden
leveringen af flisen har den fået en gang reebolithbehandling
Nedlægning.
Fliserne nedlægges på et stabilt betonunderlag i en 4-5 cm. tyk gulvafretningsmørtel f.eks. C-100/300
som minimum. Det anbefales, at stryge bagsiden af flisen med en tynd blanding af lige dele
betonklæber og cement oprørt i vand, eller udlægning af et tyndtflydende mørtellag som fliserne
nedpresses i.
Fliserne udlægges altid med fuger i 8-10 mm. Udlægning med knasfuge er ikke tilrådeligt.
Det anbefales at lade gulvet henligge i ca. 14 dag inden fugning af fliserne.
Fugerne isættes med fugeske for at undgå unødig tilsmudsning af fliserne. Der anvendes cementmørtel
C-100/400.
Umiddelbart efter nedlægningen rengøres fliserne ved afvaskning med rent vand.
Bemærk der må ikke under nogen omstændigheder afrenses med saltsyre, og det færdige gulv skal
beskyttes med afdækning under færdiggørelsen af byggeriet.
Efterbehandling med Reebolith på byggepladsen.
Når fliserne er nedlagt og fugerne er ca. 8-10 dage gamle, behandles det færdige gulv med Reebolith
(færdigblandet væske). Blandingen påføres bedst gulvet med sprøjte, og gulvet holdes fugtigt med
reebolithblandingen i ca. 15 min. Får den behandlede gulvoverflade lov til at udtørre, opstår der hvide
pletter på fliserne. Disse pletter er næsten umulige at fjerne igen. Efter ca. 15 min afvaskes
gulvoverfladen grundigt med rigeligt vand, så det sikres, at der ikke er overskydende reebolith tilbage,
der kan optørre på fliseoverfladen.
Eventuelle hvide pletter herefter kan fjernes ved hurtig aftørring af pletterne med rene tørre klude.
Det nybehandlede gulvareal henlægges ubefærdet i mindst 12 timer.
Det færdige gulv skal beskyttes med afdækning under færdiggørelsen af byggeriet.

Bemærk endvidere
Advarselsetiketten på Reebolithemballagen.
Undgå stænk i øjne eller på huden, brug gummistøvler, beskyttelsesbriller og handsker.
Eventuelle stænk i øjnene skylles bort med rigelig vand, søg eventuelt læge.
reebolith må ikke komme i nærheden af fødevarer.
Arbejdshygiejnisk leverandørbrugsanvisning kan rekvireres.
Rengøring og vedligeholdelse
Den daglige rengøring skal foretages med sæbevand fremstillet af natursæbe (brun sæbe eller
sæbespåner), eller et færdigblandet neutralt natur vaskeplejemiddel.
Bliver det med tiden nødvendigt at afrense gulvoverfladen, foretages dette ved opskuring af
fliseoverfladen med en gulvskuremaskine.
Der må ikke anvendes syreprodukter af nogen art ved en sådan opskuring.
Herefter fortsættes den daglige rengøring som beskrevet.

Fliser
Det anbefales at fliserne hærder i min. 21 dage efter produktionen, inden nedlægning påbegyndes.
Det anbefales at der først fuges 14 dage efter nedlægningen.
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