INTACTILA ﬂisen
Læggevejledning og vedligeholdelse
Bærelag.:
Afhængig af bundens beskaffenhed og krav til belastning, etableres bærelag af mek.
stabilt grus. (min. 15 cm.)
Eks. befæstelse.:
Hvor INTACTILA ﬂisen nedlægges i eksisterende belægninger som f.eks. asfalt eller
betonsten, er det en god idé at afmærke linieforløbet og udskære trachéen med
skæremaskine i en overbredde der muliggør et ret linieforløb. Sikre at der eksisterer
-eller etabler et grusafretningslag. (se nedenfor) Efter lægningen udbedres fugen
mellem Intactila ﬂisen og asfaltbelægning med fugematerialet Rompox V2, mellem
Intactila ﬂisen og beton-stensbelægning udbedres fugen også med Rompox V2.
Afretningslag.:
INTACTILA ﬂisen lægges på et grus afretningslag, min. 30 mm. – max. 50 mm.
tykkelse. (fast mål) Grusgravmateriale med kornstørrelse 0-6 mm. (afretningsgrus) jf.
DS/EN 13285
Lægning.:
Hvor INTACTILA ﬂisen udlægges i større ﬂader, afrettes underlaget med retskinne,
-for linie udlægninger eller mindre arealer afrettes individuelt med rager eller skovl.
Fliserne lægges med en overhøjde på 5 mm. derefter stødes/stampes de rengjorte
ﬂiser individuelt med ”Jomfru” og stampeklods af træ eller kunststof. Jævnhedskrav 0
– 8 mm. målt ved nedstik fra 3 m. retholt
Modulmål.:
Det er vigtigt at evt. modulmål overholdes nøje, så vær omhyggelig i læggeplanlægningen.
Fald.:
Hvor ﬂiserne lægges i ﬂader, tilrådes et fald på min. 15 o/oo
vandansamlinger.
Tilpasning.:
Alle tilpasninger af ﬂiser skal foretages ved hjælp af skære-værktøj.
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Fuger.:
Fugens udførelse og valg af fugemateriale er væsentlige parametre for belægningens
holdbarhed og funktion, derfor kræves styrke og god vedhæftningsevne.
Fugebredder kan variere fra 5–20 mm. efter forholdene og der udfuges i hele ﬂisens
godstykkelse med Romex V2 styrkefuge.
Efter blandingen udlægges fugematerialet direkte over fugen og afhængigt af bredden
hjælpes fugematerialet ned med en gummiskraber/en gadekost og for de helt smalle
fuger en spartel, derefter fejes fugematerialet i proﬁl dvs. plan med -eller lidt forsænket
under ﬂiseoverﬂaden. Der rengøres derefter med en blødere kost. En klar hinde kan
forekomme efter fugearbejdet, men forsvinder igen, i løbet af få måneder.
Fuger fås i farver der matcher INTACTILA ﬂisen.
Special vejledning samt DVD instruktionsﬁlm kan rekvireres hos LITHOMEX tlf.: 63
180055
Det færdige resultat.:
Flisebelagte arealer skal fremtræde som en jævn ﬂade uden lunker og uden
højdeafvigelser mellem tilstødende ﬂiser og med alle fuger tætte og fyldte.
Imprægnering.:
For at bevare INTACTILA ﬂisens renhed og dermed sikre max. kontrast-effekt længst
muligt, imprægneres ﬂisen før lægning med ”Lithoﬁn Pletstop” Dette produkt har den
egenskab at den lukker porreoverﬂaden, så snavs samt ﬁnkappilære væsker som
fedt og olier (iscream-sennep-ketchup osv.) ikke trænger ind i ﬂisen og slører farven.
Holdbarheden for Lithoﬁn Pletstop er fra 5 – 8 år.
Rengøring.:
For effektiv rengøring af MinorLit ﬂisen anvendes ”Lithoﬁn udendørsrens” der virker
hurtigt og grundigt, men samtidigt skånsomt overfor materialet. Det opløser og fjerner
hårdnakkede mørke og grønne belægninger og aﬂejringer, jordslåethed såvel som
mørke farvedannelser fra planter og blade. Efter behandlingen er der forebygget mod
nysnavs i ﬂere måneder.
Lithoﬁn udendørsrens påføres ufortyndet med sprøjte og kan efter 4 timer afskylles
med vand, eller man kan lade det første regnvejr klare afskylningen.
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