ONDERHOUD KERAMIEK
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
Afhankelijk van waar uw bevloering is gesitueerd kan het
zijn dat er vuil van de omgeving op terecht komt en al
dan niet hecht. Probeer steeds eerst te reinigen met een
droge borstel.
Zijn er hardnekkige vlekken gebruik dan een aangepast
product voor die vlek. Gebruik echter nooit een
hogedrukreiniger, de harde waterstraal kan de voegen en
het oppervlak beschadigen en poreus maken. Hierdoor
zal vuil nadien makkelijker kunnen hechten.

Onmiddellijke reiniging na plaatsing

Marshalls biedt geschikte onderhoudsproducten aan
voor keramische vloeren.

Onmiddellijk na de plaatsing wordt de vloer gereinigd
met een dweil voorzien van lauw zuiver water om
cementsluier en andere onzuiverheden te verwijderen.
Verander regelmatig van water en reinig per keer kleine
vakken.
Ongeveer 3 weken na plaatsing, wanneer de voegen zijn
uitgehard, gebruik een aangepaste cementsluier
verwijderaar om de laatste resten te verwijderen. Vermijd
hierbij zoveel mogelijk de voegen zelf. Herhaal het proces
indien nodig tot het oppervlak proper is.

Eerste onderhoud
De antislip oppervlakte van keramische tegels is wat aan
de ruwe kant om gemakkelijk met een dweil te werken.
Gebruik daarom een schuurborstel bij het onderhoud.
Gebruik steeds een detergent.
Gebruik zeker geen vette zepen of producten met olie.
Deze leggen een film op uw tegel die mogelijke vlekken
accentueert.

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

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

BEHANDELING NA PLAATSING

TOTAL CLEAN

Professionele ontvetter

CEMENT STOP

Cementsluierverwijderaar

CR10

Reiniger voor epoxyresten

ONDERHOUD
TOTAL CLEAN

Professionele ontvetter

DIRT CLEAN

Professioneel onderhoud voor oppervlakken

FUGANET

Specifieke reiniging voor voegen

Cementvoegen (zonder bijtende middelen)

VLEKKEN

NORUST

Verwijdert roest

TOTAL CLEAN

Professionele ontvetter

SR95

Vlekverwijderaar

BESCHERMING

MP90 ECO XTREME

Milieuvriendelijke extreme wateren olieafstotende bescherming

STONE PROTECT

Water- en olieafstotende bescherming

FUGAPROOF

Specifieke beschermer voor voegen
Cementvoegen

CERA PROTECT

Anti-vuil

