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Fliser og klinker 

Beskrivelse 

Fliser og klinker i badekabinerne har været tilvalg under byggesagen og vil derfor 

ikke være ens i alle badeværelser, men rengøring og vedligeholdelse af fliser og 

klinker er ens for alle typer. 

Brug 

Badeværelserne er forsynet med fliser på vægge og 

gulve.  

Bag fliserne er væggene og gulve forsynet med en våd-

rumsmembran, som ikke må brydes. Det er derfor ikke 

tilladt at bore i væggen i badekabinen. 

Rengøring 

Den daglige rengøring kan gøres med et alkalisk (med 

en pH-værdi over 8) rengøringsmiddel uden plejemidler. 

Der må aldrig benyttes skuremidler eller slibende svam-

pe ved rengøring af fliser og klinker. 

Spuler man gulvet ved rengøring må man ikke lade van-

det løbe ud på trægulvet. Man skal derfor være varsom 

når man spuler gulvet. 

Afhængigt af vandets hårdhedsgrad og brugen af rummet skal der regelmæssigt 

foretages en afkalkning af overflader, der belastes med vand: 

- Rengør overfladen med et alkalisk rengøringsmiddel. 

- Skyl efter med vand. 

- Påfør kalkfjerner på overfladen. Lad det virke i 5 minutter. Skrub herefter over-

fladen let med en hård børste eller en ikke-ridsende skuresvamp.  

- Skyl overfladerne af. 

Gamle kalkaflejringer  

Fremgangsmåden er den samme som ovenfor og processen gentages indtil be-

lægningen er væk.

Vedligeholdelse 

Elastiske fuger i samlinger skal jævnligt besigtiges for utætheder. Opstår der huller, 

revner eller svind i fugen skal driftspersonalet kontaktes for udbedring. Det er des-

uden vigtigt at lufte ud efter bad eller gulvvask. En god ventilation forebygger alger 

og svampe i de elastiske fuger. 

Forekommer der pludselige skader eller revner i fliseoverfladerne kontaktes drifts-

personalet for udbedring. 
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Beboerens vedligeholdelse 

• Det er beboerens ansvar at efterse og rengøre fuger og fliseoverflader, samt

ventilere badeværelset efter brug.

Afdelingens vedligeholdelse 

• Afdelingen har ansvaret for at udskifte de elastiske fuger ca. hvert 10. år eller

efter behov.

• Afdelingen udskifter eller reparerer beskadigede eller defekte overflader.

Bilag: Mira – pleje af keramiske fliser 


























