
Udendørs keramik fliser. 
Spørgsmål fra vore kunder: 

Hvad er den typiske levetid på en keramik flise? 
Keramik fliser som udendørs belægning, er forholdsvis ny i Danmark. Derfor har vi ikke den historik som gør, at vi 
med sikkerhed kan garantere en vis levetid. 
Til gengæld har vi god historik på almindelige keramik fliser, som har været pålimet beton udendørs. Her er levetiden 
stort set ubegrænset. 
Sammenholdt med at kvaliteten på keramik fliser er blevet rigtig god, og produceret af andre råmaterialer, forventer 
vi en levetid på minimum 25 år. 

Hvad kræves der af underlag ? 
Keramik fliser kan lægges på 2 måder. Direkte på sand eller på justerbare ”fødder”. 
Langt de fleste lægger fliserne direkte på sand. 
Som udgangspunkt er kravene til underlagets opbygning den samme som til almindelige betonfliser.  
Find vores manual under afsnittet ”montagevejledninger”. Denne manual er ment som en vejledning. Der kan være 
lokale forhold som gør, at der kræves en anden opbygning af underlaget. 

Min mand og jeg synes i har mange flotte fliser at vælge imellem. Hvad med kvaliteten? 
God grund til at spørge. Der findes mange kvaliteter på markedet. 
Vi har valgt udelukkende at levere kvalitet 1A. Produceret i bedste porcelæn råmaterialer. Det sikrer bedste 
formstabilitet, stor slidstyrke og lang holdbarhed. 

Vi har flisepest på vore betonfliser. Kan vi risikere det samme med jeres keramik fliser ? 
Her er svaret nej. 
Alle kender problemet med betonfliser, som over tid bliver grimme på den ene eller anden måde. Ofte er disse fliser 
ramt af såkaldt flisepest, og er meget svær at komme til livs.  
Dette vil aldrig ske med en keramik flise. 

Hvad med rengøring ? 
Keramik fliser tåler de fleste former for rengøringsmidler. 
Rengøring af keramik fliser vil dog være langt mindre end på andre flise typer. Overfladen er helt lukket, og man kan 
med sindsro bruge både en stiv skurebørste med lidt sæbevand, eller sågar en højtryksrenser. Uden at beskadige 
fliserne på nogen måde. 

Keramik fliser har lidt højere priser end beton fliser.  
Ja/nej. Kommer helt an på hvordan man beregner, og hvad man ønsker. Alt er en prioritet. Ønsker man topkvalitet 
der holder, så vil prisen ofte være lidt højere.  
Set på den lange bane, vil keramik fliser med sikkerhed være den billigste løsning, grundet væsentlig længere 
holdbarhed. Både på levetid og visuelle oplevelser. 

Hvorfor er priserne højere  hvis jeg kun skal bruge ½ palle? 
Det er naturligt du spørger. Men sagen er enkel. Vi prøver at holde priserne helt i bund. For at det er muligt, kræver 
det, at vore omkostninger holdes på et meget lavt niveau. Hele paller er forholdsvis hurtige og nemme håndtere. 
Anbrud kræver ofte special opbygning af paller, og det tager væsentlig længere tid at pakke og afsende en anbruds 
ordre. Derfor er der ofte en merpris på anbrud.  

Mine nuværende fliser er blevet grimme rundt om grillen. Risikerer jeg det samme med keramik fliser ? 
Nej. Overfladen er helt lukket, og er ikke modtagelig overfor fedt og snavs. 
Næste gang der kommer en regnbyge, vil du sandsynligvis opleve, at fedt og snavs er skyllet væk. 



Min mand siger at fliserne er tunge at lægge. Hvad vejer de egentlig ? 
Tunge eller ej. Alt er relativt. 
En 60x60 flise i 20 mm tykkelse vejer ca. 15 kg.  
En 75x75 flise i 20 mm tykkelse vejer ca. 22 kg. 
En betonflise i samme størrelse vejer ofte 3 gange mere, fordi en betonflise skal være væsentlig tykkere for at have 
den samme styrke. 

Kan man vibrere fliserne efter nedlægning? 
Det er ikke vores anbefaling. 
Men det bør ikke være nødvendigt. Fliserne er lige tykke, og er underlaget i orden og perfekt afrettet, er der ingen 
grund til at vibrere fliserne efterfølgende. 

Kan man lægge fliserne i knas ? 
Et spørgsmål vi får ofte. Desværre kan vi ikke bare komme med en anbefaling. 
For det første kræver det stor akkuratesse med underlagets opbygning og afretning. For det andet, så er en keramik 
flise produceret i meget hårde materialer. Det betyder, at der kan gå små skår af kanterne, hvis fliserne stødes imod 
hinanden. Vi giver ingen garanti på denne monterings måde. Men vi erkender at det giver flotte linjer. 
Den korrekte og sikre måde at montere på, er brugen af 3 mm kryds imellem fliserne. 
Indkørsel må aldrig monteres med knas fuge, da fliserne her udsættes for markant tryk ved bilers stop og start. 

Hvordan skærer man keramiske fliser? 
Den optimale skæring opnås ved brug af en vådskærer. Er en sådan ikke tilgængelig, kan fliserne skæres med en 
vinkelsliber monteret med en diamantklinge. Det er en god idé at lægge flisen på et ”blødt” underlag. F.eks. en 
gummi måtte. Hermed undgår man vibrationer i fliserne, og der kan laves et pænere snit. 

Hvad er leveringstiden? 
Mange styles er på lager til omgående levering. Men som man kan se, så er udvalget meget stort, og vi kan derfor 
ikke have alle farver og størrelser på lager. 
Er varen ikke på lager, leverer vi normalt i løbet af 14 dage. 

Er jeres priser pr stk eller pr. m2 ? 
Alle priser er pr. m2 inkl. moms ab lager. 

Er der retur ret på jeres fliser ? 
Vi anmoder om, at man ordrer så tæt på den mængde man skal bruge. Ofte er det en god idé at have et par fliser 
stående i skuret, hvis uheldet er ude. 
Keramik fliser er ”brændte” fliser. Derfor kan hver enkelt levering være en anelse forskellig. Det betyder, at 
returnerede varer kan være fra en anden brænding end den der er på lager, og kan derfor ikke gensælges. 
Der skal være en klar aftale med sælger om returnering af fliser. Ellers er det desværre ikke muligt. Under alle 
omstændigheder vil der være et fradrag på det krediterede beløb på 20%. 

Hvad anbefaler i som fuge ? 
Der er en del muligheder. Bl.a. almindelig strandsand. 
Der findes også en del produkter på markedet, som fejes og vandes ned mellem fliserne. Disse produkter hærder 
hårdt op. Næsten som en betonfuge. 
Fordelen ved disse produkter er, at det minimerer faren for ukrudt, og ikke skylles / fejes op på fliserne. Disse 
produkter kan normalt købes i førende byggemarkeder / trælaster. 
Fugefarven er en smagssag. Vi anbefaler altid en fugefarve, der ligger forholdsvis tæt på flisens grundfarve. På denne 
måde skabes der ro og rene linjer, og øjet vil fokusere på de smukke fliser frem for fugen. 

 

 


