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Lægge- & behandlingsvejledning 

Vejledningen skal ses som en guide og ikke en garanti. Læs altid producentens 

anvisninger og beskrivelse af behandlingsmidler omhyggeligt! Hverringe 

Centrum for Restaurering er ikke ansvarlig for eventuelle fejl begået før, 

under og efter lægningen/behandlingen. 

 

 

Historiske fliser er et unikt og autentisk produkt. Fliserne er 100 % håndlavede efter gamle 

håndværkstraditioner. Fliserne er lavet uden varme og de anvendte materialer er miljøvenlige og 

bæredygtige. Der forekommer små afvigelser i farve og tykkelse. Sådanne små afvigelser skal 

betragtes som normalt. Det er netop disse egenskaber, der giver Historiske fliser en unik karakter. 

Erfaringen viser, at du opnår et utroligt holdbart og smukt resultat, når du følger vores anvisninger. 

 

Imprægnering af Historiske fliser: 

Historiske fliser har en meget porøs overflade som let tager imod skidt og fingeraftryk. Disse skader 

kan ikke genoprettes og derfor skal fliserne imprægneres flere gange; både før lægning og før og 

efter fugning! 

Vi anbefaler brug af Fila´s produkter til behandling og imprægnering. Her er det vigtigt, du følger 

producentens anvisninger. 

 I vådrum bruges Fila Hydrorep som imprægnering mod vand og fugt, samt FilaFob som den 

afsluttende imprægnering mod fedt og sæbe. Tørretid minimum 12 timer ml. hvert lag 

 I alle øvrige rum anbefales det at bruge FilaFob som grundimprægnering, og en Fila voks 

som afsluttende behandling. De mest anvendte er FilaMatt (mat overflade) eller FilaSatin 

(silkemat overflade). Tørretid ca. 24 timer for FilaFob og 1-2 timer for voks 

 Fliserne skal imprægneres første gang, inden de lægges. Dette kan du med fordel selv gøre 

med Fila PRW200, også selv om du har en håndværker til at lægge fliserne 

 Bred fliserne ud på gulvet og imprægner dem med et let strøg Fila PRW200. Følg 

producentens anvisninger. Anvend en lakpensel til formålet 

 Fliserne lægges og imprægneres eventuelt endnu engang inden fugning 

 Efter fugen er tør, skal fliserne have en slutimprægnering. Se under punktet ”Slut-

imprægnering” 
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Lægning af Historiske fliser: 

Historiske fliser skal placeres på et fast underlag – for eksempel direkte på pudslag eller 

betondække. 

Ved lægning på trægulv skal gulvet dækkes med mindst 20 mm gulv-gipsplade / gulv-spånplade. 

Producenternes vejledninger for begge pladetyper skal følges. Hvis gulvhøjden tillader det, kan 

montering ske ovenpå trægulvet. Vi anbefaler dog, at fjerne trægulvet og fastgøre gipsplader / 

spånplader direkte på bjælkelaget. Det er en god idé at udskifte den gamle isolering ved samme 

lejlighed, hvis denne er ”sunket”. Vi anbefaler, du rådfører dig med en fagmand på området. 

 

Der må ikke være tændt for gulvvarmen under lægning af fliserne. Vent omkring 6 uger med at 

tænde for gulvvarmen – start på lav varme og hæv kun temperaturen gradvist. 

 

I badeværelset anbefaler vi, at du bruger keramiske fliser eller en brusebund på gulvet i selve 

brusenichen. Har du brusekabine eller badekar, kan du uden problemer benytte vores fliser på hele 

badeværelset. 

 

NB: Ved lægning af fliser i badeværelse og bryggers skal du følge de gældende anvisninger for 

vådrumssikring fra Statens Byggeinstitut (SBI 200). Disse informationer kan som regel fås ved 

henvendelse til din kommunes tekniske forvaltning. 

 

 For at det færdige resultat bliver smukkest, er det vigtigt at opmåle og op-strege gulvet, 

hvor fliserne skal lægges 

 Fugestørrelse med gulvvarme: 3-4 mm 

 Fugestørrelse uden gulvvarme: 1-2 mm 

 Gulvet primes (behandles med en støvbinder) inden lægning af fliserne 

 Bland fliser fra forskellige kasser, for at udligne de naturlige nuanceforskelle der kan være 

fra kasse til kasse 

 Du skal forvente et forbrug på 1,5 til 2 gange mere end det normale forbrug af fliseklæber i 

forhold til traditionelle fliser (4-6 mm) 

 Dyp Historiske fliser hurtigt i rent vand (1-2 sekunder), før påføring af fliseklæber. Så 

fordeles fliseklæberen mere jævnt  

 Påfør fliseklæb på både underlag og flise med 10 mm tandspartel. Sørg for at fliseklæberen 

dækker 100 %, så undgår du luftlommer som kan forårsage, at fliserne løsner sig med tiden 

 Historiske fliser skal lægges uden brug af gummihammer, brug kun hånden til at presse 

flisen på plads 

 Fliserne skæres bedst med en vandafkølet fliseskærer (vådskærer) 

 Vent et par dage indtil gulvet er helt tørt inden du fortsætter arbejdet (min. 48 timer) 

Undlad ligeledes at gå på gulvet indtil det er helt tørt 

 Det er vigtigt at fliserne er helt rene. Cementrester fjernes med Fila Cleaner og vand,  

og/ eller meget fint sandpapir 

 Gulvet bør imprægneres inden fugning med Fila PRW200 for optimal beskyttelse. Følg 

vejledningen på produktet 

 Vent et par dage med at gå på gulvet. Hvis du skal lave andet arbejde i rummet, er det 

vigtigt at afdække gulvfliserne med pap 
  



 

2015_05_26 Side 3 af 3 

 

 

Fugning: 

 Gulvet skal være helt tørt efter fliselægningen og imprægnering 

 Det er fortsat vigtigt, du ikke sætter aftryk på fliserne. Det er derfor en god idé at iføre sig et 

par rene sokker og ligeså rene handsker. Snavsede knæbeskyttere kan heller ikke anbefales 

 Det kan være en fordel at fugte mellem fliserne med en svamp før fugning, men der må ikke 

stå klart vand 

 Brug en fleksibel fuge 

 Vælg en off-white eller lys grå fugemasse. På grund af risiko for farveafsmitning anbefaler 

vi ikke brug af mørke fuger til Historiske fliser. Ønsker du at anvende mørke fuger til 

Historiske fliser, er det en forudsætning,  at der er anvendt PRW200 før fugning – for 

optimal beskyttelse 

 Tryk på fugerne i mellemrummene mellem fliserne og fjern det overskydende materiale med 

en gummiskraber straks herefter 

 Fug kun omkring 1 m
2
 og vask derefter den overskydende fugemasse væk med rent vand, før 

du fortsætter. Skift vand ofte 

 Når fugerne er tørre, afvaskes gulvet med Fila PS87 grundrens og varmt vand i 1:10, og 

vent indtil det er helt tørt (minimum 48 timer) 
 Vent med at gå på gulvet indtil det er helt tørt.  Hvis du skal lave andet arbejde i rummet, er 

det vigtigt at afdække gulvfliserne med pap 

 

Slut-imprægnering: 

 Gulvet skal være helt tørt før slutimprægnering 

 Lad fliserne ligge nogen tid inden første behandling, efter de er lagt. Fugt fra fliserne skal 

fordampe inden de imprægneres. Imprægnerer du for tidligt, kan der opstå fugtlommer, som 

vil sætte uoprettelige skjolder på fliserne, samtidig med at imprægneringen ikke vil fungere 

optimalt 

 Gentag imprægneringen 3-4 gange med et let strøg hver gang, og fjern overskydende 

imprægnering indenfor 5-10 minutter. Tørretiden mellem behandlingerne fremgår af 

producentens anvisninger. Det er vigtigt, du følger disse. 

 I tørre rum eller tørre zoner af badeværelset kan du vælge at påføre et lag voks efter 

imprægneringen 

 

Rengøring og vedligeholdelse: 

 Det er vigtigt, du sikrer dig, at de rengøringsmidler du anvender, er pH-neutrale. Undgå 

syreholdige rengøringsmidler, sæbespåner, fede sæber, linoliesæbe e.l. 

 Brug kun en pH-neutral rengøring såsom Fila Cleaner 

 Får du mærker eller pletter, der er vanskelige at fjerne, så prøv forsigtigt med lidt 

koncentreret Fila Cleaner eller evt. med Fila PS87 grundrens 

Hvis det ikke virker, kan du prøve med fint sandpapir, inden du genbehandler med voks 

 Normalt vokslag forbliver på fliserne omkring 3-5 måneder, afhængig af hvor eksponeret 

fliserne er mod vand. Du kan med fordel tilføje en smule voks til vaskevandet, hver anden 

gang der rengøres 

God fornøjelse med projektet! 


