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1. PRODUKTBESKRIVELSE 
Info: 

Snapwall Easy Cover har blitt designet med bakgrunn i å utvikle unike, fleksible og brukervennlige 
veggfliser med løsninger som gjør det enkelt for kunden å frakte med seg hjem, svært enkelt å 
montere uten bruk av spesialverktøy. Produktene gir en ekte keramisk flis følelse og ikke minst et 
ekte og visuelt uttrykk. Produktet er 100% vannfast, laget av en spesial blanding med mineral fibere, 
som tillater bruksområder med høyvanndamp som i baderom og på kjøkken 

Oppbygning:    

Med den ultimate mineralfiber-kjernen har den selvklebende tapen på baksiden et patentert system 
for svært enkel og effektiv montering. Flisa er vannfast og har optimale brann egenskaper som gjør 
det mulig å bruke i alle offentlige områder og ikke minst i våtrom. Produktet gir en varm følelse, fra 
3% til 4% varmere enn en keramisk flis, og lyd Absorberer med over 10 dB. 

 

 

Leveringsform: 

Leveres i pakker av 8 eller 6 fliser pr pakke.   

Standard mål:  

Leveres i 2 ulike formater med 8 forskjellige mønstre/design.  

- Tile  Tykkelse 6,5mm Lengde 610mm og bredde 305 mm     
- XL Tile  Tykkelse 6,5mm Lengde 400mm og bredde 800 mm     
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2.  ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Daglig renhold: 

Overflaten er matt og teksturert, og har en middels høy slitasjestyrke. Daglig rengjøring gjøres med 
en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt 
rengjøringsmiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Ved behov 
for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en forhandler. 

Ettersyn og kontroll:  

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensemiddel egnet for vinylfliser. Dette fås kjøpt hos de 
fleste forhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensemidler på en løs flis, eller et mindre synlig 
område, først før behandling av øvrige areal. Med tiden vil eventuelt (ved bruk) fugemasse og 
silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som 
følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på esken hvis det skulle være 
behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter montering, hvis 
uhellet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.  

3.  DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Garanti: 

Det gis 5års garanti mot fabrikasjonsfeil. Dette forutsetter at monteringsveiledning og vedlikeholds 
veiledninger er fulgt. Garantien omfatter ikke: skader som skyldes slurv, mangel på vedlikehold eller 
feilmontering. 

Renholdsvennlighet:  

God.  

Avfallshåndtering:  

Avfallstype: Blandet materiale  

Avfallshåndtering: Deponeres på godkjent avfallsplass. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. 

TEKNISK SERVICE 

Produsent/Importør: Flexiform AS   Telefon:   69 35 95 30  

Postadresse:   Liaveien 22   E-post:   post@flexiform.no 

Post.nr. og poststed: 1614 Fredrikstad   Internett:  www.flexiform.no 
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