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Lægge- og plejeanvisning for teglgulve af mursten
Forberedende arbejder.
Teglgulvet skal lægges på et plant, rent, tørt og stabilt
betonundergulv. Er der gulvvarme i undergulvet, skal
dette lukkes mindst 1 døgn før arbejdet påbegyndes,
og må først åbnes igen 2 uger efter arbejdet er afsluttet.
Der er vigtigt at planlægge hvorledes gulvet skal lægges. Dette gøres nemmest ved at udlægge stenene
løst for at vurdere mønster, farvespil og fugebredde,
som bør være ca. 12 mm.
Det kan være en god ide at fremstille et fast mål, en
lægte eller lignende, hvorpå skiftegangen indtegnes,
for at sikre at gulvtegl og fuger får et ensartet udseende i alle rum.
Eventuelle dilatationsfuger skal føres op i teglgulvet.
Lægning af teglsten i mørtel.
Fliserne lægges i 20-50 mm mørtel type KC 50/50/700
eller FM 2½. Murstenene udlægges efter en snor, som
sikrer retning og højde. Der må ikke udlægges mere
mørtel af gangen, end at mørtelen forbliver bearbejdelig, således at murstenene let kan presses/bankes på
plads med skaftet af en murehammer. Murstenen vil
hurtigt sætte sig, så er en justering efterfølgende nødvendig, må der udlægges nyt mørtel.
Det er vigtigt at der anvendes tilstrækkeligt mørtel,
således at der efter udlægningen er mørtel under hele
murstenen, og lidt op i fugen.
Tilpasning af stenene foretages bedst med en
vådskærer.
Lægning af teglfliser i fliseklæber.
Denne metode kræver et helt plant undergulv. Fliseklæberen, f.eks. Alfix Profix, påføres med en 10 x10
mm tandspartel, således at murstenenes tolerancer
kan optages i klæberen.
Der er som ved lægning i mørtel vigtigt at sikre, at hele
murstenens bagside er dækket af fliseklæber. Følg i
øvrigt leverandørens anvisning.

Fugning.
Fugning udføres med mørtel type KC 35/65/650 eller
FM 5. Mørtelen skal blandes stift (jordfugtigt). Mørtelen
skubbes forsigtigt ned i fugerne med en fugeske, og
fugen fyldes helt og mørtelen komprimeres godt.
Vær meget omhyggelig med ikke at tilsmudse stenenes overflade. Eventuelle mørtelrester kan fjernes med
en hårdt opvredet klud.
Er afrensning efterfølgende nødvendig, foretages denne med Alfix Syr a´ eller tilsvarende. Leverandørens
anvisning skal følges. Der må ikke anvendes saltsyre
indvendigt.
Behandles gulvet 2 gange(porefyldning) inden fugning
med f.eks. Alfix Gulvpleje 1:1, vil arbejdet med rengøring af stenene efterfølgende blive nemmere. Vær
opmærksom på ikke at få Alfix Gulvpleje ned i fugerne.
Slibning af murstensgulve
Når fugen er hærdet, vil det være muligt at slibe teglgulvet med f.eks. en karborundumsten eller lignende.
Når gulvet slibes fjernes ”brændhuden”, og murstenens overflade vil ændre udseende og karakter.
Overfladen vil fremstå glat, men med mange små luftporer. Det er derfor ekstra vigtigt at få overfladen
mættet helt inden gulvet tages ibrug.
Pleje.
Efterbehandling og pleje kan foretages med Alfix
Gulvpleje eller tilsvarende rengørings- og plejemidler
til stengulve.
Efter længere brug kan gulvet trænge til en grundrengøring, og her kan Alfix Grundrens eller tilsvarende
anvendes. Følg under alle omstændigheder leverandørens anvisninger.
Yderligere oplysninger
Oplysninger om klæbemidler og rengørings- og plejemidler hos f.eks. Alfix tlf. 7552 9011
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