
Drift og vedligehold
Uglaserede fliser

Uglaserede fliser/klinker
Vi anbefaler en behandling med 1..2..impreg+ fra Mira efter fliserne er lagt, men inden de tages i brug. Det gør den 
daglige rengøring lettere.

Daglig rengøring
Fliserne bør rengøres med 7220 Sanitary wash fra Mira. 7220 er et neutralt rengøringsprodukt, som er udviklet til 
daglig brug. Ved regelmæssig brug fjerner midlet snavs og kalkpletter og modvirker jordslåethed på fliser og fuger.

Periodisk rengøring for kalkaflejringer
Afhængigt af vandets hårdhedsgrad skal der regelmæssigt foretages en afkalkning af overflader, der belastes med 
vand f.eks. badeværelser.
1) Overfladen rengøres med et basisk rengøringsmiddel f.eks. 7110 Base cleaner fra Mira
2) Skylning
3) Overfladen påføres 7120 ceramic cleaner, som er et syrebaseret rengøringsmiddel. Midlet skal påføres med 
børste eller ”padmaster” og bearbejdes grundigt. Lad det virke i 2-5 minutter.
4) Midlet tørres op, hvorefter der skylles grundigt. Man kan med fordel efter skylning vaske overfladen med 7220.

Rengøring for kalk, som har siddet længe
(Kalksæber = kalk fra vandet + sæberester + hudfedt)
Der anvendes samme fremgangsmåde som ovenfor. Det kan være en fordel at anvende meget varmt vand sammen 
med 7110. Det medvirker, at fedtet i kalksæben bliver bedre opløst. Efterfølgende påføres 7120 som anvist. Er der 
stadig kalkrester på overfladen gentages processen med 7110 efterfulgt af 7120 indtil belægningen er væk.
Hvis der er tale om gulve kan det være nødvendigt at give gulvet en behandling med 1..2..impreg+ igen.

Fedt og oliepletter
Påfør 7110 efter anvisningerne på flasken. Rengøringsmidlets effekt er større med varmt vand og længere 
virkningstid. Gentag rengøringsprocessen, hvis nødvendigt. Går pletterne ikke helt væk kan man bruge rensebenzin, 
acetone eller sprit. Husk at teste produktet på et lille område inden brug, og følg producentens anvisninger.

Blod og æggehvidestoffer
Skyl med koldt vand og rengør med basiske rengøringsmidler f.eks. 7110.

Hvis fugerne bliver mørke
(tegn på mug i badeværelser og lignende skyldes ofte utilstrækkelig ventilation)
Anvend 1..2..fugerens fra Mira. Produktet fjerner effektivt snavs, fedt, voks etc. Følg altid brugsanvisningen nøje for 
at undgå skader på fuger og fliseoverflader. Vi anbefaler at imprægnere fuger, da de i så fald er lettere at rengøre. 
Imprægnering bør gentages når fugerne begynder at suge fugt igen.

Grov rengøring af f.eks. storkøkken og badeanlæg med højtryksrenser
Trykket i højtryksrenseren må ikke overstige 5 bar da højere tryk kan beskadige fugerne. Mundstykket skal vinkles til 
45 grader og holdes ca. 20 cm. fra overfladen. Man kan med fordel bruge basiske rengøringsmidler i processen.


