ONDERHOUDSADVIES VOOR KERAMISCHE TEGELS

BOUWREINIGING:
Na circa 10 tot 15 dagen na het leggen van het oppervlak, de cementsluier en het
bouwvuil verwijderen.
Werkwijze:
Zorg dat voor het reinigen het oppervlak en de voegen zijn natgemaakt
Maak een proefstuk om te bepalen welke verhouding product/water benodigd is (zie etiket)
Breng het water, vermengd met HMK R59, ruim aan en laat enkele minuten inweken (niet
laten indrogen)
Schrob de vloer met een pad of borstel.
Residu van het reinigingswater opnemen met doeken of (bij voorkeur) met een waterzuiger
Goed nadweilen met helder water
Laten drogen en beoordelen
Bij zeer hardnekkige cementsluier kunt u (ter vervanging van HMK R59) het product HMK R63
‘Snelle cementsluierverwijderaar’* toepassen.
Aanvullende informatie:
Indien u , in verband met overige werkzaamheden, de vloer wilt beschermen adviseren wij om
na de reiniging de vloer af te dekken met een dampdoorlatende stucloop.
Met een bouwreiniging is het belangrijk dat de vloerverwarming tijdig wordt uitgeschakeld.
HMK R59 en HMK R63 zijn zuurhoudende producten. Past u daarom goed op dat deze niet in
aanraking komen met natuursteen of andere zuurgevoelige objecten/oppervlakken. Met de
toepassing van HMK R63 is het zeer belangrijk dat u metalen beschermd en zorgt voor een
goede ventilatie.

NORMAAL EN PERIODIEK ONDERHOUD:
Voor het normale onderhoud kunt u een zeer kleine hoeveelheid HMK R57 aan uw dweilwater
toevoegen en normaal, lichtvochtig, dweilen. Bij voorkeur dweilen met een microvezel
vlakmopsysteem (Greenspeed) en nadweilen met helder water.
Bij een meer sterke vervuiling of periodieke intensieve reiniging kunt u de dosering HMK R57
verhogen. Het product enkele minuten laten inweken (niet laten indrogen) en residu van het
reinigingswater opnemen. Goed nadweilen met helder water.

Alle genoemde producten en artikelen (behalve dampdoorlatende stucloper) zijn bij ons in de
showroom verkrijgbaar.
Etiketten vooraf goed doorlezen. In geval van twijfel altijd het betreffende product op een
onopvallende plaats uittesten. Deze informatie hebben wij met zorg samengesteld, wij kunnen
echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik
ervan.

