
PLETBESKYTTELSE: 
8 timers tørretid. 
(fedt-, olie- og vandafvisende. Overfladen 
forbliver mat. Påføres med bred malerkost og 
må ikke skumme)

HÅRDFORSEGLING: 
8 timers tørretid. 
(fedt,- olie- og vandafvisende /  
giver en anelse glans.) 
Hårdforsegling gives altid efter gulvet har fået 
pletbeskyttelse

VEDLIGEHOLDELSE: 
Vask efter behov. 
Tåler alle rengøringsmidler til teglgulve.

Indendørs 
Læggevejledning
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ARBEJDSFORSLAG

Arbejdsforslag og læggevejledning til lægning af Klinker Outdoor’s klinker og 
mursten ved indendørs brug!

Lægning: 
Det færdigkøbte betonunderlag skal være stabilt og jævnt udført. Gulvet skal 
være tørt og evt. gulvvarme være slukket. Klinken/murstenen kan evt. skæres 
ned til den ønskede tykkelse inden lægning. Der påsmøres nu fliseklæb på 
betonunderlaget med en 10 mm tandspartel,så klinten opnår fuld vedhæftning. 
Ved lægning af Kolumba på fladen skal der påregnes 1-2 mm ekstra fliseklæb 
pga. stenens udformning.

Klinken sættes nu i fliseklæb  med den ønskede fugebredde, der alt efter ønsket 
udtryk kan variere fra 2 mm til 12 mm. Vælges der at arbejde medfugeske, findes 
denne ned til 5 mm’s bredde. Vælges der en „knasfuge“ (knasfuge 2-5 mm), så 
påføres fugen med fugebræt, vaskesvamp eller en blød gummispartel, således 
at fugemassen presses helt i bund, og fugerne fyldes helt op.

Inden klinke-/murstensgulvet fuges, påsmøres fugehjælp med let hånd og en 
kalkkost. Dette gøres ca. fem timer inden fugningen påbegyndes. Fugehjælpen 
bør ikke påføres stenens lodrette flader, da fugen så ikke vil hæfte efterfølgende.

Evt. fugeslør fjernes senest 1-2dage efter fugningen med fugeslørfjerner. 
Herefter skal gulvet tørre i 5-6dage. Gulvet bør aldrig tildækkes i denne periode, 
da det vil kunne give udblomstring på overfladen. Kan der efterfølgende IKKE 
ses fugeslør, mørtelrester eller snavs, kan det færdige gulv nu efterbehandles. 
Det er meget vigtigt, at gulvet har det ønskede udseende og er fri got fugeslør 
inden efterbehandlingen påbegyndes.

Undgå at gå med snavset fodtøj på klinkerne under lægning og fugning.

KLINKER OUTDOOR HÆFTER IKKE FOR ARBEJDETS UDFØRELSE!


