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NO:

Sopp og bakterier vokser i varme og fuktige miljøer som
f.eks. et typisk norsk våtrom. De 4 tipsene nedenfor
reduserer muligheten for sopp- og bakterieangrep på
fuger i våtrom;
1. Bruk optimal fugemasse for våtrom. MS polymer
som TEC7 og silikon som XEALPRO er fugemasser
som herder ved at fuktighet tilføres fugen slik at
man får en homogen fuge. Denne fugen er svært
motstandsdyktig mot sopp og bakterier og er derfor
godt egnet for bruk i våtrom.
2. Påse at fugen blir så glatt og smussavisende
som mulig ved påføring. TEC7 CLEANER og 101
FUGEGLATTER er gode hjelpemidler for å legge glatte
fuger.
3. Sørg for god ventilasjon på våtrommet for å redusere
luftfuktigheten. En kraftig vifte og/eller åpen(t) dør/
vindu under og etter dusjing anbefales, samt at
eventuell dør til dusjkabinett alltid står åpent når dusj
ikke er i bruk.
4. Rengjør fugene i våtrom regelmessig. Fungicider
(soppdrepere) i fugemasse vil med tiden fordampe
(TEC7, TRANS CLEAR, TRANS INOX og XELAPRO
inneholder ikke fungicider), og da er det renholdet
som er avgjørende for å unngå at sopp og bakterier
fester seg på fugene. Fuger rengjøres regelmessig
med et mildt rengjøringsmiddel (en ren klut med
lunkent vann er i mange tilfeller tilstrekkelig). En
gang i året (eller flere, avhengig av belastningen) kan
man desinfisere fugene med desinfiserende middel,
f.eks. natriumbenzoat.
Dersom sopp har satt seg i våtromsfuger, kan man
rengjøre med klorin, men da fugen ikke er glatt
lenger har skaden allerede skjedd. Fugen er nå langt
mer mottakelig for fremtidig soppdannelse samt at
soppangrepet ofte har trengt inn i fugen. Klorin har
dessuten en oppløsende virkning på fuger. Har soppen
først satt seg må man som regel skifte fugen.

SE:

Mögel och bakterier växer i varma och fuktiga miljöer
som t.ex. ett typiskt område är våtrum. De 4 tipsen
nedan minskar risken för mögel- och bakterieangrepp
på fogar i våtrum;
1. Använd optimal fogmassa för våtrum. MS polymer
som TEC7 och silikon som XEALPRO är fogmassor
som härdar genom att fukt tillförs fogen så att fogen
blir homogen. Denna fog är mycket resistent mot
mögel och bakterier och är därför mycket lämplig för
användning i våtrum.
1. Se till att fogen blir så slät och smutsavvisande som
möjligt vid applicering. TEC7 CLEANER och 101
FOGGLÄTTARE är goda hjälpmedel för att få släta
fogar.
1. Se till att god ventilation finns i våtrummet för att
minska luftfuktigheten. En kraftig utsugsfläkt och/
eller öppet fönster/dörr under och efter dusch
rekommenderas, samt att eventuell dörr till
duschkabin alltid står öppna när dusch inte används.
1. Rengör fogarna i våtrum regelbundet. Fungicider
(antimögelmedel) i fogmassa kommer med tiden
att avdunsta (TEC7, TRANS CLEAR, TRANS INOX
och XELAPRO innehåller inte fungicider), och då är
det rengöringen som är avgörande för att undvika
att mögel och bakterier fäster på fogarna. Fogar
rengöres regelbundet med ett milt rengöringsmedel
(en ren trasa med ljummet vatten är i många fall
tillräckligt). En gång om året (eller flera, beroende
av belastningen) kan man desinficera fogarna med
desinficerande medel, t.ex. natriumbenzoat.
Om mögel fått fäste i våtrumsfogar, kan dom tvättas med
klorin, men då fogen inte är slät längre har skadan redan
hänt. Fogen är nu mycket mer mottaglig för framtida
mögelbildning samt att mögelangreppet oftast har
penetrerat fogen. Klorin har dessutom en upplösande
verkan på fogen. Har möglet fått fäste får man som regel
foga om.

Produktene i Tec7-serien gjør bygging,
reparasjon og vedlikehold enklere, mer miljøvennlig og mer økonomisk. Produktene er
universelle og har så høy kvalitet at de leveres
med 5 forskjellige garantier og forsikringer.
Tec7-produktene brukes av både private og
profesjonelle håndverkere og selges gjennom
byggevare-, jernvare-, farge-, VVS- og ELforhandlere over hele landet.

Produkterna i Tec7-serien gör underhåll,
konstruktion och reparation enklare, mer
miljövänlig och mer lönsamt. Produkterna är
universella och har så hög kvalitet att de levereras
med 5 olika garantier och försäkringar.
Tec7-produkterna säljs till både proffs och
konsument via välsorterade butiker inom
färg-/järn-/byggfackhandeln i hela Sverige.
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