Onderhoudsvoorschriften keramische tegels
Geachte klant
Wanneer u tegels in huis hebt of aankoopt, wil u natuurlijk dat deze er steeds goed
onderhouden uitzien. Toch krijgen wij de laatste tijd meer en meer opmerkingen
over problemen met het onderhoud. Vaak wordt dit toegeschreven aan de kwaliteit
van de tegels. Wij kunnen u echter verzekeren dat het niet aan de tegels zelf ligt,
wel aan hoe deze behandeld worden.

Hoe verklaart u dan dat er meer klachten zijn over onderhoudsproducten dan
vroeger? Nochtans is de kwaliteit van de tegel sterk verbeterd.
Ook vroeger werden de tegels slecht onderhouden, maar de tegels waren toen
rustieker of meer gevlamd, waardoor de vlekken minder opvielen. Nu zijn effen
tegels de trend, waardoor onderhoudsproblemen vlugger zichtbaar worden.

Waarom zijn er zoveel onderhoudsproblemen?
Meestal gebruikt de vloerder of particulier geen cementsluierverwijderaar om de
cementfilm weg te nemen die zich daar gevormd heeft tijdens het opvoegen. Of de
cementsluierverwijderaar wordt niet correct gebruikt.

Wanneer de cementsluiter niet -of onvoldoende- verwijderd is, gaan vlekken van
cola, wijn, azijn, … zich daar nestelen.
Om die vlekken te verwijderen, wordt vaak een voedende zeep gebruikt, zonder
resultaat. Dit komt doordat een voedende zeep een tweede film over de tegel legt en
bijgevolg de vlekken nog meer vasthoudt.

Hoe moet ik mijn tegels dan onderhouden na de plaatsing en het opvoegen?
·

·

·

Stap 1: Cementsluierverwijderaar
o

Volgens de aangewezen voorschriften aanbrengen

o

10 minuten laten inwerken

o

Grondig afspoelen met water

o

! Mag pas vanaf 3 weken na het voegen gebruikt worden !

Stap 2: Intensief reinigen
o

Intensief reinigen om vuilresten en vetplekken te verwijderen

o

Om de drie maanden herhalen

Stap 3: Wekelijks onderhoud
o

Met zuiver water of met producten die uw tegels ontvetten

Voedende zepen op basis van lijnolie leggen een film bovenop uw tegel, waardoor
deze vuil en niet te onderhouden wordt. De voedende zepen zijn wel geschikt voor
cementtegels, terracotta’s en andere poreuze tegelproducten.

Ik heb mijn tegels verkeerd behandeld. Kan ik dit nog oplossen?
Als u uw tegels nog niet gereinigd hebt met een voedende zeep, kunt u het
probleem meestal oplossen door een cementsluierverwijderaar te gebruiken.
In de praktijk hebben we vastgesteld dat cementsluierverwijderaar geen magisch
product is en dus voor sommige problemen geen soelaas brengt. Iedere vlek moet
verwijderd worden met het daartoe bedoelde product.
Tips:
·

Vlekken verdwijnen vaak door het gebruiken van een inktgom

·

Volg de onderhoudsprocedure voor u uw meubels plaats. Zo hebt u nadien
geen problemen en kunt u ten volle genieten van uw tegels.

U kunt in onze bouwshop en webshop terecht voor de onderhoudsproducten van
volgende merken:

