ONDERHOUD NATUURSTEEN
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
Aan het begin van de lente, na de vorst en het vallen van
de bladeren, kan je het terras en de oprit een grondige
schoonmaakbeurt geven met een geschikt reinigingsproduct voor jaarlijks onderhoud van natuursteen
oppervlakten.

Onmiddellijke reiniging na plaatsing
Onmiddellijk na de plaatsing wordt de vloer gereinigd
met zuiver water in zeer beperkte hoeveelheid om stof,
cementsluier en andere onzuiverheden te verwijderen.

IJsjes die smelten, de barbecue die spat, een glas wijn
dat omvalt, verdwijnen dankzij een typische zomerse
regenbui of door U.V.-licht van de zon. Af en toe het
stof en bladeren eraf halen, kan zeker met een zachte
borstel. 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.

Indien nodig kan er 3 weken na plaatsing, voorzichtig
met een cementsluierverwijderaar de laatste resten
verwijderd worden. Vermijd hierbij zoveel mogelijk de
voegen zelf. Herhaal het proces tot het oppervlakte
proper is. Let op met zuurhoudende reinigingsmiddelen.

Eerste onderhoud
Reinig, zolang de vloer niet is uitgedroogd, de eerste 3
tot 6 maanden enkel met zuiver water door middel van
een lichtvochtige dweil of een schuurborstel bij ruwere
oppervlakten.
Wanneer de vloer voldoende uitgedroogd is, kan de
vloer worden gereinigd met een aangepast onderhoudsproduct voor natuursteen dat de poriën van de steen
niet afsluit om de doorlaatbaarheid te verzekeren.
Marshalls biedt geschikte onderhoudsproducten aan
voor natuursteen vloeren.

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

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

BEHANDELING VOOR PLAATSING

PRW200

Bescherming tegen cementvoegen
Terracotta, natuursteen, natuurlijke en
gereconstitueerde steen en basalt

PW10

Beschermer tegen het indringen van
verontreinigende stoffen, met vlekvorming in
het oppervlak tot gevolg

Natuursteen, graniet, marmer, basalt, terracotta en
absorberende materialen

BEHANDELING NA PLAATSING

TOTAL CLEAN

Professionele ontvetter

Natuursteen, ongepolijste basalt, terracotta,
zandsteen

CEMENT STOP

Cementsluierverwijderaar

Zuurbestendige stenen, terracotta,
zandsteen

CR10

Reiniger voor epoxyresten
Geglazuurd zandsteen

MARBLE RESTORER KIT
Renovatiekit voor marmer

Elimineert zuur vlekken en herstelt
werkbladen, drempels en vensterbanken

ONDERHOUD
TOTAL CLEAN

Professionele ontvetter

Ongepolijste basalt, terracotta, zandsteen

DIRT CLEAN

Professioneel onderhoud voor oppervlakken

Marmer, graniet, natuursteen, terracotta, zandsteen

FUGANET

Specifieke reiniging voor voegen

Cementvoegen (zonder bijtende middelen)

VLEKKEN

NORUST

Verwijdert roest

Marmer, natuursteen, terracotta

NOSPOT

Vlekverwijderaar

Terracotta, natuursteen

SR95

Vlekverwijderaar

Natuursteen, terracotta

TOTAL CLEAN

Professionele ontvetter

Natuursteen, ongepolijste basalt, terracotta,
zandsteen

BESCHERMING

MP90 ECO XTREME

Milieuvriendelijke extreme wateren olieafstotende bescherming
Marmer, graniet, natuursteen, basalt

STONE PROTECT

Water- en olieafstotende bescherming

Marmer, graniet, natuursteen, basalt

FOB XTREME

Extreme water- en olieafstotende
bescherming

Natuursteen, basalt, marmer, graniet, kalksteen,
terracotta, zandsteen

HYDROREP ECO

Milieuvriendelijke waterafstotende bescherming

Ongepolijste basalt, terracotta, zandsteen, kalksteen

STONEPLUS

Revitaliserende vlekbeschermer
op solventbasis
Natuursteen, marmer, graniet

STONEPLUS ECO

Revitaliserende vlekbeschermer

Natuursteen, marmer, graniet

FUGAPROOF

Specifieke beschermer voor voegen
Cementvoegen

W68

Antivlekbescherming voor
ongepolijste oppervlakken

Ongepolijst natuursteen, terracotta,
zandsteen

WET ECO

Revitaliserende beschermer met nat effect

Ongepolijst natuursteen, ongepolijste basalt, terracotta,
kalksteen

FINITION MATT

Beschermende wax met natuurlijk effect

Terracotta, zandsteen, natuursteen, ongepolijste
basalt, kalksteen

FINITION SATIN

Beschermende wax met satijneffect

Ongepolijst natuursteen, ongepolijste basalt,
terracotta, zandsteen

