ONDERHOUD BETON
Een buitenomgeving is altijd onderhevig aan temperatuurschommeling en neerslag. Geef groenaanslag en mos of
vetplekken geen kans met de juiste onderhoudsproducten, en zorg er bij de plaatsing ook voor dat je het juiste voegmiddel gebruikt. Want voegen vergen vaak meer onderhoud dan de tegels zelf.
Op zoek naar een goed onderhoudsproduct om vet- of drankvlekken te verwijderen, of een kwalitatief reinigings- of
beschermingsproduct? Onze verschillende verkooppunten kunnen je verder helpen om de juiste keuze te maken.

Jaarlijks en regelmatig onderhoud
De meeste van onze betonproducten hebben een grof
bovenvlak. Het gebruik van een dweil is daarom niet echt
geschikt. Gebruik een schuurborstel bij het onderhoud.
De meeste vervuiling verdwijnt vanzelf door de impact
van UV-licht en het weer. Laat de natuur dus best eerst
haar werk doen.

Onmiddellijke reiniging na plaatsing
Mos en groene aanslag zijn voor betontegels de
belangrijkste vorm van vervuiling. Als uw bevloering
geplaatst is in het najaar is de vorming van mos en de
groei van wortels een mogelijk probleem in de beginfase.

Is de vervuiling nog aanwezig of te hardnekkig, gebruik
steeds een aangepast product. Zepen of producten met
olie zijn niet geschikt als schoonmaakproduct. Gebruik
nooit een hogedrukreiniger, de harde waterstraal kan de
voegen en het oppervlak beschadigen en poreus maken.
Hierdoor zal vuil nadien makkelijker kunnen hechten.
Marshalls biedt geschikte onderhoudsproducten aan
voor beton tegels en klinkers.

Zorg er dus voor dat plantaardige groei zich niet kan
hechten. Dit kan door het aanbrengen van een hydrofuge
of door regelmatig te schrobben met warm water.

Opgelet
Gebruik steeds producten van hetzelfde merk en lees
grondig de gebruiksaanwijzingen.

Ontdek hierna onze producten voor
algemeen onderhoud, vlekverwijdering en
bescherming van beton

BEHANDELING NA PLAATSING
TOTAL CLEAN

Professionele ontvetter

ONDERHOUD
TOTAL CLEAN

Professionele ontvetter

DIRT CLEAN

Professioneel onderhoud voor oppervlakken

VLEKKEN

NORUST

Verwijdert roest

NOSPOT

Vlekverwijderaar

SR95

Vlekverwijderaar

TOTAL CLEAN

Professionele ontvetter

BESCHERMING

MP90 ECO XTREME

Milieuvriendelijke extreme wateren olieafstotende bescherming

FINITION SATIN

Beschermende wax met satijneffect

FOB XTREME

Extreme water- en olieafstotende
bescherming

HYDROREP ECO

Milieuvriendelijke waterafstotende bescherming

FUGAPROOF

Specifieke beschermer voor voegen
Cementvoegen

W68

Antivlekbescherming voor
ongepolijste oppervlakken

