
TIP !  
En optimal vedligeholdelse af befæstelsen 
er at sprede groft sand om efteråret på især 
skyggefulde områder, det virker let slibende 
henover vinteren, om foråret kan det 
overskydende sand med fordel bruges til at 
fylde fugerne.
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VEDLIGEHOLDELSE

Fugerne skal fyldes med jævne mellemrum, så de altid er fyldte

Fyldte – og med tiden tætte – fuger forebygger sætninger og ukrudt.

Frø har svært ved at spire i fyldte fuger, fordi de let blæses eller skylles bort, og 
fordi der ikke kan samle sig jord i de fyldte fuger. Etableres ukrudtet alligevel, er 
det let at bekæmpe i fyldte fuger, fordi vækstpunktet ikke ligger beskyttet i en 
dyb fuge.

Befæstelsen og især dens fuger lejrer sig gradvist og når først efterhånden 
sin fulde styrke. Befæstelsen bør derfor tages forsigtigt og gradvist i brug for 
at undgå sporkøring og andre sætninger. Risikon for sætninger er størst, når 
befæstelsen er nyanlagt og belastes tungt under kraftig regn eller tøbrud. Indtil 
fugerne bliver tætte, kan der nemlig sive vand ned mellem klinkerne og ophobes 
i afretningslaget, som derved mister bæreevne.

Indtil fugerne er tætte bør salt bruges varsomt, da opløst salt kan trænge ned 
i fugerne op optø bunden lige under dem. Det kan få klinkerne til at vippe hen 
over den endnu frosne bund under klinkerne.



Belægninger i tegl er et vedligeholdelsesfrit materiale, som stort set passer sig selv. En fejning i ny og næ er tit nok. Her er 6 
gode råd til at vedligeholde din belægning:

1. Det bedste råd til vedligeholdelse er at feje dine fliser jævnligt. Det holder belægningen ren, og minimerer chancen for at 
skidt og møg sætter sig.

2. Vand altid belægningen før- og efter fejning samt rengøring.

3. Undgå at misfarve dine belægningsfliser under rensning. Hårde rengøringsmidler som grundrens og saltsyre kan skade 
farven på dine fliser. Følg producentens anvisninger og test altid effekten på én flise først. Alternativt kan farvede belæg-
ninger renskures med en stiv kost og fugesand. Husk at holde belægningen våd imens.

4. Alger opstår oftest på fugtige og skyggefulde belægninger – og selvom de ikke skader, så er det grønne skær ikke pænt. 
Alger kan fjernes med algefjerner, ”slibning” med en stiv kost og fugesand eller med højtryksrenser. Følg producentens 
anvisninger og test altid effekten på én flise først.

5. Vær altid forsigtig med højtryksrenseren, så du ikke skader fliserne. Et for hårdt tryk kan spule belægningens overfald 
bort.

6. Spilder du olie fra grillen, cyklen eller bilen på din belægning, så hæld straks savsmuld eller sand på pletterne. Lad det 
suge og rengør med fx grundrens.


