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Gulvklinker - Toiletter/handikaptoiletter   
Bygning 1 og 2 
Studieboliger 
Vaskeri, tørre- og rengøringsrum i erhvervslejemål og 
fællesrum. 
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Materialespecifikation 
 

 
Fabrikat / type: 
 
Fabrikat / type: 
 
Fabrikat / type: 
 
Fabrikat / type: 
 
Fabrikat / type: 
 
Produktbeskrivelse: 
 
Dimension: 
 
 
Bilag / datablad: 
 
Omfang: 
 
 
 
Mængder: 
 

 
Gulvklinke: Evers Gulvklinke K42733 
 
Gulvklinke: Evers K42833 Skridsikker (grip) 
 
Fuge: Lip Multifuge grå 
 
Fliseklæb: Lip Multifliseklæb Let Flex støvreduceret grå 
 
Vandtætningsmembran: Lip VS 30 Vandtætningsmemb. 
 
Produktbeskrivelse indsat i D&V 
 
Gulvklinke K42733 str. 196x196 mm 
Gulvklinke K42833 skridsikker (grip) 196 x 196 mm 
 
 
 
Bygning 1: Klinker til gulve på handikaptoiletter samt 
toiletter i studieboliger 
Bygning 1 og 2: Klinker til gulve på toiletter, vakseri, 
tørre- og rengøringsrum i erhvervslejemål og fællesrum.  
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DRIFTSOPLYSNINGER 
 

 
Indbygningsår: 
Forventet levetid: 
Eftersynsinterval: 
Vedligeholdelsesinterval: 
Første vedligeholdelse: 
 

 
2016 
 
Efterses efter behov, dog anbefales det en gang årligt 
Daglig rengøring 

 

 
Vedligeholdelses- og reparationsanvisning: 
 
 
Rengøringsmidler og metoder: 
 
 
 

 
 
 
 
Til daglig rengøring og vedligeholdelse følges Evers 
Gulvplejeprogram 
 
Daglig rengøring: 
Daglig rengøring foretages med et alkalisk 
rengøringsmiddel uden plejemidler – svag opløsning 
 
Periodisk rengøring: 
Afhængig af vandets hårdhedsgrad og brugen af 
rummet, skal der regelmæssigt foretages en afkalkning 
af overflader, der belastes med vand, f.eks. 
badeværelser. 
 

1. Overfladen rengøres med et alkalisk 
rengøringsmiddel 

2. Der skylles efter med vand 
3. Overfladen påføres koncentreret kalkfjerner 

Evers Kalkfjerner. Lad den virke i 5 minutter. 
Herefter skrubbes overfladen let med en hård 
børste eller en ikke ridsende skuresvamp. 

4. Skyl og slut af med en let grundrens og 
efterskylning. 

 
Rengøring for kalk der har siddet længe: 
Fremgangsmåden er den samme som beskrevet 
ovenfor, men det er en fordel at anvende meget varmt 
vand sammen med grundrens, da det øger 
rengøringsmidlets effektivitet. Processen gentages til 
kalken er væk. 
 
Fedt- og oliepletter: 
Ved fedt- og oliepletter anvendes et alkalisk 
rengøringsmiddel. Man opnår større effekt med varmt 
vand og længere virkningstid. Gentag processen om 
nødvendigt. Går pletterne ikke helt af, kan der bruges 
rensebenzin, acetone eller sprit. 
 
Blod og æggehvidestoffer: 
Skyl med koldt vand og rengør derefter med et alkalisk 
rengøringsmiddel. 
 
Hvis fugerne bliver brune: 
Mærke fuger rengøres først med et alkalisk 
rengøringsmiddel og derefter med et klorholdigt middel. 
Skyl efter. Problemet kan delvis afhjælpes ved 
imprægnering af fugerne med FB9700. Imprægneringen 
bør gentages, når fugerne begynder at opsuge fugt 
igen. 
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NB ! 
Tegn på mug o.lign. i badeværelser skyldes ofte 
utilstrækkelig udluftning / ventilation. 

 
 

 
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning: 

 
 
 

 

 
Vedhæftede bilag:  Evers gulvplejeprogram samt rengøring af uglaserede fliser samt fliser med struktur 
 
 
 
 
 
 

 




