Er du klar til å fikse gulvet
med Fix-A-Floor?
Det er veldig raskt og
enkelt !
Slik gjør du ....
Hvordan fikse Løse Fliser & Stein Gulv:

!
1. Lokaliser løse fliser eller hulrom ved å banke forsiktig
med en trekloss eller et koste skaft, du vil straks høre lyden
hvor flisene er løse eller om det er hulrom. Marker hele
området med et kritt eller tape.

!
2. Bruk et mur bor normalt 3mm, 5mm eller 6mm. Bruk
det som er størst mellom flisene uten å komme borti flisene.
(Større hull gjør det lettere å fylle hulrom med limet). Bor
2-3 hull på hver side av flisen etter hvor store
flisene er. Større fliser krever flere hull for å få ut luft
under flisene. Bor Loddrett ned i fugene innenfor

problem området. (Ikke berør flisene med boret). Når
boret har drillet gjennom fugen vil du kjenne det blir lettere.
Dette er dypt nok; ikke bor igjennom under-gulvet!

!
3. Støvsug alle hull og fjern alt støv og løse biter. Bank lett
på flisene med en gummi hammer mens du støvsuger, dette
vil løse flere partikler og gi enda bedre resultat.

!
4. Prøv Fix-A-Floor munnstykke til hullet som er boret, det
er viktig at munnstykket passer akkurat til hullet. Hvis
hullet er større enn 3mm, så kutt av litt på munnstykket
slik at du får en “tight fit”. Når munnstykket stikkes inn skal
det ikke gå ned på under-gulvet, da dette vil hindre en god
flyt av limet.
Bruk en kvalitets fuge pistol og press Fix-A-Floor Lim inn i
alle hullene ved klemme jevnt inn i hvert hull. Vær obs på
søl når du går over til neste hull ved å holde en finger over
munnstykke. Hvis det er problemer med å få inn limet i et av
hullene, så bare gå videre til neste hull. Når limet tyter ut i

det nærmeste hullet, så er det tilstrekkelig med lim. Full på
videre og bruk en ny tube om nødvendig.

!
5. Plasser en bøtte med vann på den løse flisen, og tørk opp
overskytene Fix-A-Floor med en våt svamp. La limet
tørke minimum 24 timer.

!
6. Tett hullene etter boren med fugemasse av samme farge,
(Kan gjøres med en finger). Etter 15-20 minutt bruk en våt
klut eller svamp til å blande sammen med eksisterende
fugemasse. La det tørke, rengjør med en tørr klut så vil
gulvet bli så godt som nytt!!

