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Behandlingsblad
Porfyllare

Rengör fogen! Smuts och gamla polishrester ska tas bort före porfyllning. Detta för att Lino 
porfyllare ska kunna tränga ner i cementfogen. Använd Dipex. Dosering och verkningstid enligt
anvisning på etikett. Låt fogen torka över natten, före porfyllning.

PORFYLLNING AV CEMENTFOGAR
MANUELLT ARBETE

Porfyllning med Lino porfyllare
Blanda 1 liter Lino + 1 liter kallt vatten. Lägg ut och fördela brukslösningen i fogen. Använd mopp,
gummiraka eller spruta. Lägg ut max 20 m2 åt gången. Låt brukslösningen verka i ca 5 minuter.

Samla ihop överskottet av brukslösningen, skrapa golvplattorna torra – använd gummiraka och
sug upp överskottet, använd våtsugare. OBS! Sug diagonalt över golvplattorna. Golvplattorna
ska vara fria från Lino, men fogen så fuktig som möjligt.

Jämna omgående ut eventuella ränder och kvarvarande Lino på golvplattorna med en 
vatteninfuktad mopp.

Låt fogen torka.

MASKINELLT ARBETE, KOMBISKURMASKIN

Porfyllning med Lino porfyllare
Blanda Lino och kallt vatten 50/50. Häll brukslösningen i renvattentanken. Använd mjuka rondeller.
Ställ in lämplig flödesmängd, ganska rikligt. Skura ut brukslösningen i långsam drivfart UTAN att suga
upp brukslösningen – använd inte sug och sugfot. Viktigt! Skura inte större yta än 15–20 m2 åt gången.
Låt brukslösningen verka i ca 5 minuter.

Sug upp överskottet av brukslösningen. OBS! Skura inte och tillför inte mer brukslösning.
Golvplattorna ska vara fria från Lino, men fogen så fuktig som möjligt.

Jämna omgående ut eventuella ränder och kvarvarande Lino på golvplattorna med en 
vatteninfuktad mopp. 

Låt fogen torka.

Rengör snarast efter behandlingen allt som varit i kontakt med Lino. Använd Dipex som
rengöringsvätska! Var extra noga med rengöring av tankar, ledningar och sugpump. Dosera 1 liter
Dipex till 2 liter kallt vatten. Låt brukslösningen verka cirka 5 minuter och skölj sedan rengjord yta
omgående med rent varmt vatten.
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