Algemeen Reinigingsadvies
Keramische vloertegels

Productomschrijving
Keramische tegels zijn goed te onderhouden, mits juiste methode van onderhoud en
de juiste onderhoudsmiddelen worden gebruikt. Daarbij dient een onderscheid te
worden gemaakt tussen eerste reiniging (bouwreiniging) en reiniging tijdens gebruik
van de ruimte.
Bouwreiniging
U vloer wordt "spons schoon" opgeleverd. Nadat de voegmortel voldoende is
aangedroogd het tegelwerk eerst met licht vochtige spons/dweil bevochtigen en 1
minuut laten rusten. Hierdoor verwerkt de achtergebleven cementwas. Vervolgens
afsponzen/dweilen met een schone en stevige spons/dweil en ruim schoon water
veelvuldig ververst dient te worden.
Vetlaag verwijderen
Om vetvuil te verwijderen die tijdens werkzaamheden aangebracht is, (soms word
de vetlaag als beschermlaag door de tegelfabrikant aangebracht) adviseren wij
TIME SAVER te gebruiken.
Verdun TIME SAVER met 4 tot 5 delen warm water (50-60°C). Breng de oplossing op
het oppervlakken door middel te verstuiven of gieten. En laat 5 tot 8 minuten
inwerken. Tijdens deze wachttijd goed schrobben en daarna het vuile water opzuigen
of volledig afnemen. Niet laten drogen! Indien na deze behandeling nog zichtbare
resten achtergebleven dient de behandeling plaatselijk te worden herhaald.
Het product is geformuleerd om verwijderd te kunnen worden met een dweil of een
waterzuiger. Toch wordt een beter resultaat verkregen door een naspoeling met
water. Het product niet laten drogen op de vloer want de afgebeten was hecht
zich dan opnieuw op de oppervlakte.
Irriterend voor de ogen en de huid. Buiten bereik van de kinderen bewaren.
Aanraking met de ogen en de huid verminderen. Bij aanraking met de ogen
onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Cementwaas verwijderen
Indien na droging en uitharden van de voeg (na minimaal 48 uur) nog cementresten
zijn achtergebleven, dan adviseren wij nog aanwezige cementwas te verwijderen met
Metselwerk&Tegel- cementsluierverwijderaar of Gervex Gelmenthe.
Let op! Het verwijderen van cementsluier kan pas geburen nadat de voeg is uitgehard!
Met betrekking tot de voeg dient opgemerkt te worden dat het te bevelen is om
voorafgaand aan de behandeling met een zuurhoudend product, zoals een

cementsluierverwijderaar, de vloer nat te maken dat de voeg verzadig is met water.
Dit beschermt de voeg tegen aantasting door zure reinigingsmiddel.
Natuursteen dorpels voorafgaand aan de behandeling met cementsluierverwijderaar
waterdicht afplakken.
ZEP Metsel&Tegelwerk- cementsluierverwijderaar of Gervex Gelmenthe verdunnen
1:4 tot 1:10 (afhankelijk van de vervuiling). Na het aanbrengen op de vloer, deze
opschrobben met schrobbezem. Vervolgens naspoelen met ruim en schoon water.
Regelmatig verversen. Een niet volledig verwijderde cementsluier trekt vuil aan en
maakt tegel moeilijk reinigbaar.
Dagelijks reiniging
Afhankelijk van de aard van de ruimte en de mate van de vervuiling dient de vloer
dagelijks dan wel periodiek (wekelijks) te worden gereinigd. Voor het normaal
onderhoud kan de vloer gereinigd worden met ZEP D3 FLOOR. Deze verwijderd tijdens
het normale gebruik ontstane loopvuil en andere vlekken.
Verdun 1dop ZEP D3 FLOOR op 1 emmer water (20 ml. Product op 10 liter warm water)
Gelijkmatig aanbrengen op de vloer met een dweil. Tijdens behandeling een dweil
regelmatig uitspoelen in schoon water. Dit voorkomt dat het vuil opnieuw wordt
aangebracht op gedweilde oppervlakte.
Ook wanneer u regelmatig en op de juiste wijze uw vloer onderhoudt kan er na
verloop van tijd een waas ontstaan door het achterblijven van resten
reinigingsmiddelen en vuil.
Door middel van een grote schoonmaak kan de vloer weer in zijn oorspronkelijke staat
worden teruggebracht - zie hoofdstuk Vetlaag verwijderen met ZEP TIME SAVER

