FAR-FARS LEGGEGANVISNING FOR SEMENTFLISER. HUSSTANDER OG
PRIVATPERSONER (SIDE 1/4)
Far-far anbefaler alltid bruk av godkjente håndverkere, men det er ingenting i veien for å
legge fisene selv. I tillegg l oppmålt mengde med flis bør en alltid legge til 10 % for evt.
feilkapp og spill. De fleste av Far-fars sementfliser fra Marokko måler 20x20x1,6cm, og du
trenger 25stk pr. m2.
Les alltid produsentens behandlingsbeskrivelse nøye da det kan forekomme oppdateringer på
produktene som ikke er beskrevet dette dokumentet.

DETTE TRENGER DU:
- Far-fars fiser
- Flislim av den enkle typen(noe variert, men ca 3kg pr kvm)
- Tannsparkel (grov type)
- Vater
- Flisesnor eller kryss (1-3mm hhv 4mm for varmekabler)
- Fugemasse. (NB. Sorte fuger/ Mørke fuger kan sverte og anbefales ikke)
- Skuresvamp
- En bøtte med vann
- Impregnering (Akemi Anti-Flekk Nano)
- Vinkelsliper med betongblad eller vanlig vannsag .
- Vinkelhake
- Tommestokk og evt. loddesnor
- Verneutstyr (briller, hansker etc)
- Kaffe / te

Overstående legganvisning kun en veiledning og ingen garanti . Les alltid produsentens behandlingsbeskrivelse
nøye. Fugemasse som setter seg fast på flisene fordi fugemassen ikke vaskes bort etter fuging anses som
håndverksfeil. Skjolder kan også oppstå som følge av at behandlingen/impregneringen ikke er utført jevnt.
Selvfølgelig må også grunnarbeidet og leggingen gjøres riktig, samt at varmekabler ikke blir slå på for
tidlig. www.far-far.no / Farfar DA og tilhørende ikke ta ansvar for håndverksfeil på lagt flis, eller feilbehandlet
flis. Far-far.no, Farfar DA og tilhørende tas det generelt forbehold om endringer, trykkfeil og ufullstendigheter.
Dersom det oppdages feil, ufullstendigheter eller unøyaktigheter som bør presiseres eller rettes opp, vil det bli
sa pris på om du kunne sendt en e-post l post@far-far.no.

FAR-FARS LEGGEGANVISNING FOR SEMENTFLISER. HUSSTANDER OG
PRIVATPERSONER (SIDE 2/4)
Flisene må fuktes på baksiden for å sikre god vedheft . Bruk gjerne en spruteflaske for å sikre
jevn fordeling. Trykk flisen jevnt ned for hånd. Verktøy som gummihammer, trekloss etc.
skader flisene. Fordel flisene utover med en fugebredde på 2-4 mm avhengig av mønster og
smak. For gulv med varmekabler bør det minst legges med 3-4mm fug.
NB! NB! IKKE FUG FØR DU HAR IMPREGNERT FLISENE!!!
Drikk kaffe / te (her anbefaler Far-far en god Arabica naturligvis.)
Vi anbefaler å la flislimet tørke og herde i min 24t før du går på de.
Når gulvet er lagt, er det en stor fordel om du vasker flisene med rent vann. Flisene kan har
rester av produksjonsstøv, og evt farge som er en klar fordel å få fjernet før du impregnerer
flisene. Bruk gjerne en ikke alt for grov skuresvamp. (Har du kapp, eller noe overskudd av
fliser du har lagt de, kan du prøve deg frem på disse) Nå er du klar for å overflatebehandle
fisene (impregnere), både for å forhindre skitt og for å gjøre de vannavvisende.
NB! NB! IKKE FUG FØR DU HAR IMPREGNERT FLISENE!!!
Vi anbefaler 4 (5-6 ved behov) tynne strøk med Akemi Anti-Flekk Nano. Les instruksjonen på
produktet nøye før du går i gang. Kan også hentes her:
http://www.s-tandberg.no/c-106-Anti-flekk-nano.aspx
Det er veldig viktig at denne behandlingen skjer før du fyller inn med fugemasse, ellers blir
det misfarging av flisene fra fugemassen.
Far-far kan ikke ta ansvar for evt. håndverksfeil vedr påføring av fug, impregnering etc. merk
at sorte/mørke fuger kan sverte og anbefales ikke.. Fuging bør helst skje etter at
impregneringen har herdet. (2-3 dager) Finn en fugemasse som matcher grunnfargen i flisen
best. Fugemassen kan blandes noe tynnere en vanlig. Så fort du har fuget et område, fjern
alt overflødig fug fra flisen så raskt som mulig. Dette gjøres gjerne med en gummiskrape og
svamp som skylles ofte. Fugemassen bør ikke være mørk, da de e kan sverte flisen i
kantene..
Overstående legganvisning kun en veiledning og ingen garanti . Les alltid produsentens behandlingsbeskrivelse
nøye. Fugemasse som setter seg fast på flisene fordi fugemassen ikke vaskes bort etter fuging anses som
håndverksfeil. Skjolder kan også oppstå som følge av at behandlingen/impregneringen ikke er utført jevnt.
Selvfølgelig må også grunnarbeidet og leggingen gjøres riktig, samt at varmekabler ikke blir slå på for
tidlig. www.far-far.no / Farfar DA og tilhørende ikke ta ansvar for håndverksfeil på lagt flis, eller feilbehandlet
flis. Far-far.no, Farfar DA og tilhørende tas det generelt forbehold om endringer, trykkfeil og ufullstendigheter.
Dersom det oppdages feil, ufullstendigheter eller unøyaktigheter som bør presiseres eller rettes opp, vil det bli
sa pris på om du kunne sendt en e-post l post@far-far.no

FAR-FARS LEGGEGANVISNING FOR SEMENTFLISER. HUSSTANDER OG
PRIVATPERSONER (SIDE 3/4)
Til rengjøring av flisene anbefaler vi Akemi pleieprodukter for naturstein.
Følg brukerveiledningen på produktet du velger å bruke. Igjen, prøv gjerne på
kapp/overskuddsflis.
Syreholdige rengjøringsmidler vil etter kort tid «slite» ned beskyttelseshinnen fra
impregneringen, og er ikke å anbefale.
For gulv med høy trafikk, butikker, cafèer o.l anbefaler vi at entrepenøren tar kontakt ved
behov. FDV for flisene hentes av leverandør av impregnering, samt underliggende
informasjon.
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold: Akemi serien for naturstein eller Fila produkter for naturstein.
Førstegangsbehandling: Akemi Anti-Flekk Nano eller Fila produkter for naturstein.
Daglig renhold: Akemi serien for naturstein eller Fila produkter for naturstein.
Vedlikehold: Akemi pleieprodukter for naturstein eller Fila produkter for naturstein.
Vannoppsug: 10-17%.
Sklisikkerhetsklasse: Klasse 2, koeffisient, Rd 2. Egnet for innendørs våtrom flater helling på
mindre enn 6%.
Frostmotstand: Nei, flisene er ikke frostsikre.
Sammensetning: 45.5N Portland sement, hvit Portland sement, marmor, uorganiske
pigmenter og aggregater.
Standard: UNE-EN 1339 (AENOR, europeiske standarder).
Standard tester utført på plater av 200X200X17mm .
Pigmentert sementstein for ulike bruksområder.
Leverandør og kontaktperson: Far-far DA, v/Lasse Koxvold, Joachim Sandvik tel: 958 600 88

Nyttige telefonummer:
Far-far: 958 600 88
S-Tandberg A/S: (leverandør Akemi) 32 24 30 50
http://www.s-tandberg.no
Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (pr. 10.sept 2016)
Supreme Roastworks (leverandør av svært god kaffe): 22 71 42 02
Egene notater:

