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LÆGGEVEJLEDNING  
FOR HISTORISKE FLISER 

 
 
 

Historiske fliser 
100 % håndværk 

 
Historiske fliser er 100% håndlavet. Et unikt 
og autentisk produkt lavet af de dygtigste 
fagfolk i verden. Fliserne laves uden 
opvarmning, og ingredienserne som benyttes, 
er miljøvenlige og bæredygtige. Et tegn på en 
håndlavet flise er ganske små afvigelser i 
farve og tykkelse mellem fliserne. Dette er 
normalt og giver Historiske fliser sin unikke 
og smukke karakter. 

 
1. 

Sørg først for at underlaget er stabilt og rent på et ”dødt” underlag. Du bør 
beregne 1,5 til 2 gange af det normale forbrug af fliseklæb i forhold til 
almindelige fliser for at kunne justere for eventuelle højdeforskelle mellem 
fliserne (ca. 3 kg pr. m2). Vi anbefaler en fliseklæb, der hæfter godt til beton. 
Det anbefales at der påføres en støvbindende primer inden fliseklæb lægges ud. 
 
Skal fliserne lægges i vådrum skal gældende lovgivning jf. Bygningsreglements 
bestemmelser naturligvis overholdes.  
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2. 
 
Historiske fliser bør være tempererede, dvs. have samme temperatur som 
rummet, de skal lægges i. 
 
Fugt fliserne godt før de lægges i klæb (dyp dem i et rent vandbad i 10 
sekunder). Fliserne skal ikke være dryppende våde men heller ikke støvede og 
tørre. Lav evt. en test ved at vippe en flise op og kontroller vedhæftningen 
mellem flise og underlaget. Fliseklæben skal være synlig på begge flader.  

Brug en grovtandet tandspartel (10-12 mm) til at påføre fliseklæben. Sørg for at 
klæben dækker 100%, således du undgår luftlommer, der kan medføre, at 
fliserne løsner sig. Benyt kun håndkraft – og ingen gummihandsker - ved 
lægning. Kommer der fliseklæb på fliserne tørres dette straks bort. 

 

3. 
 
På nye gulve, hvor gulvvarmen ikke har været i brug endnu, anbefales det at 
tænde for gulvvarmen nogle dage i forvejen. Sluk så for varmen 24 timer før 
fliselægningen. Der anbefales en fleksibel fliseklæb til natursten og cement. 
Det anbefales at der påføres en støvbindende primer inden fliseklæb lægges ud. 
 
Tip. 
Lægger du fliser på gulv uden gulvvarme, anbefaler vi 2 mm fuge. På gulv med 
gulvvarme anbefales 3-4 mm fuge. Fliserne skæres bedst med en vådskærer eller 
en vinkelsliber. Vent ca. 6 uger med at sætte gulvvarmen til. 
 
  

4. 
Tør gulvet over med rent vand – ikke sæbe - og vent med videre behandling til 
fliserne er helt tørre. For at opnå det bedste resultat vaskes fliserne med Fila 
Cleaner (blandet 1:30), tør derefter af med rent vand. Fliseklæben bør tørre i ca. 
24 timer. 
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Alle fliser er grundimprægneret to gange fra fabrikken. Det anbefales, at fliserne 
imprægneres en gang til med Fila PRW200, inden der fuges. Dette er ikke strengt 
nødvendigt, hvis du fuger 1-2 m2 ad gangen og vasker overflødig fugemasse bort 
med det samme jf. beskrivelsen længere nede.  

Hvis fliserne lægges i badeværelse, anbefales en keramisk flise i brusenichen. 
Hvis du har brusekabine med bund eller badekar, kan de Historiske fliser 
anvendes på hele gulvet. Ønsker du alligevel fliser i brusenichen, anbefales det 
at imprægneringen vedligeholdes, så den kan stå for ”vandtesten”: 

”Når du lægger en vanddråbe på gulvet, skal den perle af på overfladen, ikke 
trænge ned i flisen.” 

Ved lægning af fliser i vådrum følges desuden almindelige forskrifter for 
vådrumssikring. 

5. 
Vælg en cementbaseret fugemasse i en offwhite eller lysegrå farve. Anvend ikke 
fugemasse i mørke farvetoner. 

6. 
Fugt fugerne let med en svamp og fug et lille område ad gangen. Følg 
blandingsforholdet på pakningen for fugemassen nøje. Pres fugemassen helt ned 
til bunden af fugerevnen og fjern overflødig fugemasse med en gummiskraber. 

7. 
 
Fug ca. 1 m2 ad gangen og vask overflødig fugemasse af med rent vand, før du 
går videre. Skift vandet ofte. 
 
Tip. 
Vask/rens til sidst gulvet med f.eks. Fila PS87 blandet 1:5 med vand (vandet bør 
være ca. 30 grader). Brug en hvid skurepad til at vaske med. Fjern alle sæberester 
med en fnugfri klud sammen med vand. 
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Fliser til væg? 
Sæt fliserne op med fliseklæb. Vælg 2-3 mm fuge og imprægner med Fila MP90 
Extreme (Læs mere herunder). Fug som beskrevet herover. Bag ved komfur kan 
der evt. benyttes en glasplade for at lette rengøringen. Husk at forsegle toppe af 
glaspladen med silikone, så der ikke falder skidt ned mellem glasplade og fliser. 
 

8. 
Når Historiske fliser er lagt færdigt, påføres gulvet 1-2 lag med Fila Fob 
(opløsningsmiddelbaseret) eller Fila MP90 (vandbaseret). På gulve med megen 
trafik anbefales 2 lag. Fila Fob stryges jævnt på, vent ca. 12 timer mellem lagene. 
Fila MP90 stryges jævnt på, vente ca. 10 minutter, dyp en mikrofiber klud i Fila 
MP90 og gnid/poler overfladen til en homogen overflade hvor imprægneringen er 
jævnt absorberet. 

Fjern altid eventuel overskydende væske, som ikke er absorberet efter ca. 1 time. 

Lad det tørre natten over. 

Tip. 
Lav gerne en ”vandtest” næste dag for at se, om fliserne har fået nok 
imprægneringen. (fortsættes på næste side) 
 

”Når du lægger en vanddråbe på gulvet, skal den perle af på overfladen, ikke 
trænge ned i flisen. Når vandet tørres væk efter nogle minutter, må der ikke 
efterlades en synlig fugtig plet.” 

Der anvendes ca. 1 liter imprægnering til ca. 10-20 m2. 

9. 
Hvis det ønskes, kan fliserne påføres et toplag med voks i tørrerum. Voksen vil 
lægge sig som en hinde på toppen og give ekstra beskyttelse. Den mest anvendte 
voks er Filamatt (mat overflade) eller Filasatin (silkemat overflade). Voksen 
påføres gulvet med en fleece-mop eller lignende i et tyndt lag. Tørretiden er ca.  
1 time. 
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Tip 
  
Vælger du at give gulvet voks, bør dette gentages med ca. 3 -5 måneders 
mellemrum, afhængig af brug. Alternativt kan der tilføres en hættefuld voks 
sammen med Fila Cleaner (anbefalet vaskemiddel) til vandet, hver gang gulvet 
vaskes – dette vil hjælpe voksen til at blive jævnt fordelt. 
 

10. 
 
Rengøring og vedligehold. 
Det anbefales at anvende et PH-neutralt vaskemiddel, gerne Fila Cleaner 
(blandingsforhold 1:200). 
 
Håndlavede cementfliser har en mattabsorberende overflade, som ikke kan 
holdes helt fri for snavs og smuds. Med tiden vil de Historiske fliser få en 
naturlig brugsslitage og patina, som giver gulvet en smuk og levende karakter i 
forhold til traditionelle keramiske fliser.  
 
Vasketip fra Henrik 
Vi lagde Historiske fliser for snart 2 år siden. Fliserne blev grundigt imprægneret 
og der blev tilført 2-4 lag Fila Satin efter fugning. Uden at det er en eksakt 
videnskab, mener vi, at vi får det bedste resultat ved jævnlig vask med 
blandingsforhold fila Cleaner (vaskemiddel og Fila Satin (voks)) – 2 hættefuld af 
hver. Det luger rent og beskytter samtidig, og det efterlader overtid en fin voks 
overflade, som bare bliver stærkere og stærkere med tiden. 
Vi er påpasselige med straks at fjerne pletter som f.eks. rødvin, blåbær osv. og 
har ikke oplevet problemer. 
”Sikke et flot gulv I har valgt” – er den gennemgående kommentar fra venner og 
bekendte. Vi har stadig til gode at få besøg af nogen, som ikke kommenterer 
positivt på gulvet 🙂🙂 
 
 
Problemløsning: 
 
Pletter 
Hvis du opdager uønskede pletter, som ikke kan fjernes med almindeligt 
rengøringsmiddel, kan du prøve at rengøre fliserne med SR/95 – en pletfjerner til 
alle organiske og farvede pletter. Hjælper dette ikke, bruge fint vandslibepapir 
(200-300 korn) i kombination med Fila PS87 og vand for at slibe pletten bort. 
Derefter lægges ny imprægnering på det rensede område. 
 
Er du uheldig at spilde rødvin, kaffe, citron, blåbær, olivenolie og lignende fjernes 
dette hurtigst muligt for at undgå pletter. Dette gælder for alle cementfliser.  
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11. 
 
Vigtige forbehold fra producenten 
 
Alle fliser er håndlavede og derfor må alle reklamationer i forhold til farve, 
design, kvalitet og kvantitet anmeldes før lægning af fliserne. Tjek derfor hver 
flise nøje før lægningen. Ved returnering, returneres fliserne i originalemballagen 
inden 60 dage efter modtagelse.  
 
Ovenstående læggevejledning er ingen garanti, men en vejledning.  
Læs altid producentens (af behandlingspræparaterne) vejledning grundigt inden 
brug. Hverken producenten eller Restaureringcentrum ApS kan holdes ansvarlige 
for eventuelle håndværksmæssige fejl, som laves under og efter lægning af 
fliserne. 

Skader/reklamation 

Restaureringscentrum ApS påtager sig ikke ansvar for fejl på lagte fliser, 
uafhængig af anbefalinger givet i læggevejledningen. Dette gælder også evt. 
skader, som opstår på fliserne ved brug. Reklamation gælder kun åbenbare 
produktionsfejl ved fliserne.  

Reklamation vedr. imprægnering skal rettes til producenten af imprægneringen. 

Ved fejllægning kan der forekomme hårfine ridser / krakeleringer grundet 
sprængninger fra underlaget. Dette påvirker ikke kvaliteten af flisen og er derfor 
ikke reklamationsgrundlag. Ingen krav vil blive accepteret efter lægning af 
fliserne. 
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