Monteringsveiledning Lundhs Real Stone fliser
Materialer og farger:
Lundhs Antique - Brun
Lundhs Blue - Mørk blågrå
Lundhs Emerald - Sort
Lundhs Royal - Lys grå

Bruksområder:
Gulv og vegg
Kjøkken og bad
Gangarealer
Terasser

Kan brukes
inne og ute

Forarbeid
1. Mål opp hvor mye fliser du trenger. Husk ekstra fliser til kapp og tilpasninger. Vi anbefaler 5%
ekstra ved bruk av enkeltfliser og 10% ekstra ved bruk av fliser på nett.
2. Riktig verktøy er viktig: vannskjærer med diamantblad til naturstein, vater, grovtannet
tannsparkel, spann til blanding av lim og fugemasse, gummisparkel og fugepistol.
Legging av fliser
1. Underlaget
a. Påse at underlaget er avrettet og plant, slik at flisene ikke kan vippe, eller får
høydeforskjeller.
b. Ekstra sugende overflater primes før flislegging. Følg bruksanvisning på valgt produkt.
2. Planlegg godt slik at du oppnår minst mulig kapping og tilpasning.
3. Tørk over flisene før de legges.
4. Bruk en grovtannet tannsparkel og dobbellim (ha lim både på flisen og underlaget) før flisen
presses godt ned i limet.
5. Velg ønsket fugestørrelse og bruk egnet avstandsmåler.
6. Vær oppmerksom på flisenes vekt. Bruk riktig verneutstyr ved montering.
7. Husk avstand til kanter. Skal du montere flislist er det viktig å legge den nå.
8. Når limet har tørket etter anvisning, kan fugingen starte. Følg alltid bruksanvisningen på
fugemassen og overhold tørketider for beste resultat.
9. Til slutt påføres silikon i fuger mot vegg eller tak.
10. Spar alltid på et par fliser i tilfelle skader eller reparasjoner senere.
Lim og fugemasse
1. Bruk alltid lim tilpasset naturstein. Vi anbefaler spesielt bruk av 2-komponet lim eller lignende i
våtrom og dusjsoner. Bruk lim fra anerkjente leverandører i det norske markedet.
2. Bruk alltid fugemasse tilpasset naturstein. Lundhs Real Stone tåler Epoxy (2 komponent)
fugemasse. Bruk fugemasse fra anerkjente leverandører i det norske markedet.
Impregnering, vask og vedlikehold
1. Overflatene polert, mattslipt og mattbørstet/leather krever ingen impregnering.
2. Grove overflater (waterjet og flammet) krever impregnering. Bruk impregnering for naturstein.
3. Byggrenhold: Vann med PH-nøytrale vaskemidler. For flammet og waterjet overflater, bruk
egnet såpe for grove natursteinsoverflater. For rengjøring av fugemassen, se anbefalinger fra
valgt produsent.
4. Daglig renhold: Lundhs Real Stone er flekkbestandig, og kan rengjøres med vann og mild såpe.
For flammet og waterjet overflater anbefales egnet såpe for grove natursteinsoverflater. For
daglig renhold av fugemassen, se anbefalinger fra valgt produsent.
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Lykke til med monteringen av dine nye Lundhs Real Stone fliser.
Vi håper du blir fornøyd.

