
Rengöring efter sättning:
Fukta ytan ordentligt, särskilt cementfogarna mellan kakel, klinker och mosaikplattor.
Undvik att fogmassan skadas genom att se till att massan och dess kapillärporer är helt
vattenmättade.
Spreja eller stryk på PCI Fogfilm med en svamp, outspädd eller spädd med max. 5 
delar vatten (beroende på hur smutsigt underlaget är). Låt verka en kort stund men inte 
torka. Större ytor bearbetas i omgångar. Vid behov ska den behandlade ytan efterfuktas 
med vatten.
Bearbeta ytan med en borste och avlägsna resterna från ytan med en svamp eller
skurtrasa. Skölj ordentligt med rikliga mängder vatten. 
Obs! Inandas inte sprejångorna från PCI Fogfilm. Använd skyddshandskar under arbetet.

Testa först produkten på en diskret plats före användning.
Olämplig användning av PCI Fogfilm kan skada eller missfärga cementbaserade fogar.
Vid arbete inomhus måste metaller avlägsnas eller skyddas även om de inte kommer i
direkt kontakt med produkten. Använd inte produkten på ytor som är känsliga för syror,
till exempel olika granittyper (som cashmere white), emalj, på anodiserade ytor, på olika
syntetiska ämnen eller på ömtåligt dekorativt kakel.
Kalkhaltig natursten, till exempel marmor, musselkalk, juramarmor och travertin, tål inte
syra. Användning av sura rengöringsmedel kan medföra permanenta skador!
Emalj och förkromade objekt bör skyddas.

Underhåll:
Vanliga golvmoppar, trasor eller rengöringsmaskiner kan användas.
För normal rengöring
Dosering: 50 ml PCI Klinkertvätt till 8–10 l vatten. Blanda angiven mängd med varmt
vatten och rör om noga. Tvätta därefter golvet som vanligt och låt torka. Ytan ska inte
eftertvättas med vatten.
För hårt smutsade ytor
Dosering: Använd outspädd PCI Klinkertvätt. Låt verka en kort stund och efterbehandla
därefter med en golvmopp eller borste. Eftertvätta med rent vatten.
Produkten är mycket effektiv och kan eventuellt göra högglanspolerade ytor matta, testa 
därför produkten på en diskret plats före användning.
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Testa alltid på produkterna på en diskret yta innan behandling påbörjas. 
Mer information om PCI-produkterna finns att ladda hem på www.dekora.se.


