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Må ikke påføres polish eller voks.

Daglig rengøring - Daglig rengøring foretages med et alkalisk rengørings-
middel uden plejemidler.
Periodisk rengøring for kalkaflejringer. Afhængigt af vandets hårdhedsgrad og 
brugen af rummet, skal der regelmæssigt foretages en afkalkning af overflader, 
der belastes med vand f.eks. badeværelser:

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

Rengøring for kalk, som har siddet længe - (kalksæber = kalk fra vandet 
+ sæberester + hudfedt)
Samme fremgangsmåde som overfor, men det er en fordel at anvende meget 
varmt vand sammen med Grundrens. Dette opløser fedtet i kalksæben bedre. 
Processen gentages indtil belægningen er væk.

Fedt- og oliepletter - Alkalisk rengøringsmiddel. Større effekt med varmt 
vand og længere virkningstid.
Gentag processen om nødvendigt. Der kan om nødvendigt bruges rense-
benzin, acetone eller sprit.

Blod og æggehvidestoffer - Skyl med koldt vand og rengør derefter med 
et alkaliske rengøringsmiddel.

Hvis fugerne bliver mørke - (Tegn på mug i badeværelser o.lign. steder, 
skyldes ofte utilstrækkelig ventilation)
Rengøring med et alkalisk rengøringsmiddel efterfulgt af rengøring med et 
klorholdigt middel. Skyl efter. Kan delvis afhjælpes ved imprægnering af fug-
erne med FB9700.
Imprægneringen bør gentages når fugerne begynder at opsuge fugt igen.
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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.n

Der tages højde for trykfejl.
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