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Denne veiledningen er ment til rengjøring/vedlikehold av Fibo systemet i bruk. For tips 

til rengjøring underveis i monteringen, vennligst se monteringsanvisning eller FDV. 

Åpen fugemasse i våtsone rengjøres jevnlig slik at såpe og hudrester forsvinner, dette 
for å unngå soppdannelse på fugemassen. Fugemassen sjekkes årlig og skadet eller 
gulnet fugemasse skiftes ut etter anvisninger fra fugemasseleverandør.

Rengjøringsmidler til private forbrukere, samt generelle rengjøringsmidler til storfor-
brukere, er sjelden etsende. De kan allikevel virke irriterende på huden dess høyere eller 
lavere pH verdi de har. Med mindre produktene inneholder store mengder lett flytende 
løsemidler, er det lite som damper fra rengjøringsmidlene. Bruk av varmt vann bør unn-
gås da dette gir damp. Lunkent vann holder til vanlig rengjøring. Hansker bør brukes 
ved langvarig kontakt med konsentrerte produkter eller løsninger, da rengjøringsmidle-
ne kan tørke ut huden. Vær varsom med innånding av aerosoler (dusj/sprayflasker) da 
disse kan irritere slimhinnene. 

Det anbefales ikke å benytte rengjøringsmidler som inneholder eddik på laminatene. 
Dersom det benyttes klor for rengjøring, må det skylles av (innen 30 min) med lunket 
vann. Til vanlig rengjøring anbefales det å benytte ph-nøytrale vaskemidler.

Påfør alltid rengjøringsmiddelet der det er mest ”møkkete” først, og tørk disse område-
ne sist, slik at vaskemiddelet får lengst mulig tid til å virke før borttørking.

Alkalisk – nøytralt vaskemiddel med pH verdi 7-10 og lunkent vann. Dette gjelder både 
for paneler, profiler og fugemasse.

Bruk ”surt” rengjøringsmiddel med pH verdi 3-5 som Jif Baderom eller annet 
”spray-produkt” som løser opp fett. Disse skal bare virke noen få minutter før de skylles 
av. Synlig fugemasse i sokkelprofil og hjørneprofi for fuging er utsatt for såperester og 
hudfett og må rengjøres for å unngå soppdannelse. 

Mot avleiringer, kalk, rust og irr bruk ”surt” rengjøringsmiddel med pH verdi 1-5 og kaldt 
vann. Jif Baderom er å anbefale. Jif Gulv-vask kan også anvendes. 

Ved vanskelige flekker, kan man benytte aceton, rødsprit eller ligende. Dette funge-
rer også til en viss grad for å løse opp herdet fugemasse på laminatet. For fjerning av 
«melkede» flekker på dekorer med dype strukturer anbefales det å benytte 
oppvasksåpe sammen med flekkfjerningssvamp (melaminsvamp) eventuelt pleieolje 
for laminat sammen med lo-fri klut. Melaminsvamp anbefales til struktrer som 
Gemsto-ne (GEM) og Cement (C). Det frarådes å benytte rengjøringsmiddel som 
inneholder kaustisk soda (sterk base/lut).

Felles for alle vaskemidlene er at en må følge bruksanvisningen nøye. 
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Hard påkjenning/ 
offentlige bygg:

Ekstra krav til rengjøring 
og desinfisering:

I rom med hard påkjenning av siltasje eller hyppig bruk av rengjøring anbefales  
det årlig inspeksjon av fugemassen i sokkelprofil og skjult hjørneprofil for fuging.  
Skadet eller gulnet fugemasse byttes ut iht. fugemasseleverandørens anbefalinger. 

For å unngå soppdannelse på synlig fugemasse, skal denne rengjøres for såpe 
og hudrester som beskrevet over. 

Merk at noen rengjøringsprodukter kan ha for høy eller lav pH, slik at den på sikt vil 
skade fugemassen. Det er derfor viktig å følge rengjøringsanbefaling fra produsenten 
av valgt fugemasse. Generelt anbefales det pH nøytrale rengjøringsmiddel. 

Iht Forskrift om næringsmiddelhygiene anbefales det at «Veggflager skal holdes i  
god stand og være lette å rengjøre og når det er nødvendig desinfisere. Dette krever 
at det brukes vanntette, ikke- absorberende materialer som kan vaskes, og som ikke 
er giftige, og at overflaten er glatt opp til en høyde som er hensiktsmessig ut fra det 
arbeidet som utføres, med mindre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan  
godtgjøre ovenfor vedkommende myndigheter at andre materialer som er  
brukt, egner seg like godt.»

Fibo panel er både vanntett, har slette flater og er lette å rengjøre. For å følge  
anbefalingene til næringsmiddelhygiene anbefales det å bruke en av de glatte Fibo 
strukturene som Høy Glans (HG) til storkjøkken og krevende rom og ikke grove  
strukturer som Stone (STN), Gemstone (GEM), Cement (C) o.l.

I forbindelse med rengjøring/desinfisering av Fibo Systemet burde brukeren vurdere 
følgende, men ikke begrenset til:

1. Fibo Veggpanel:
a. Se rådene over.
b. Det frarådes generelt å bruke høytrykkspyler, da det er fare for at

fugemassen i sokkelprofilen blir fjernet/skrapt bort.

2. Aluminiumsprofiler:
a. Rengjøringsmiddel med pH over 4 og under 9. Dersom det anvendes

klor på profilene og skyller rent etterpå.
b. Alkaliska rengjøringmiddel skal anvendes med forsiktighet. Det finns milde

alkaliske rengjøringsmiddel framtagna for rengjøring av aluminium.

3. Fugemasse:
a. Årlig inspeksjon. Skadet fugemasse byttes ut etter anvisning fra fuge- 

      masseleverandør. Det anbefales så pH nøytral fugemasse som mulig 
     og frarådes bruk av sterke alkaliske eller sterkt sure rengjøringsmidler, 
     da gjentatt bruk vil kunne skade fugemassen. 

4. Fibo Skruer:
a. Skruene er ikke korrosjonsbestandig, hvor bruken krever dette burde

det velges andre skruer til å henge opp gjenstander på veggene. Når
klikken er fuget, er skruene beskyttet fra fukt og skal ikke korrodere
ved rengjøring av panelene.
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