Onderhoudstips
Al onze tegels zijn makkelijk te reinigen en te onderhouden op voorwaarde dat het op de juiste
manier en met het geschikte product gebeurt. Er zijn twee soorten reinigingen: de eerste reiniging,
onmiddellijk na de plaatsing, en de regelmatige reiniging, zodra de ruimte in gebruik is.

Keramische tegels
1

De eerste reiniging
De eerste reiniging heeft als doel de vloer- of wandtegels in de oorspronkelijke, door de fabrikant
aangeleverde staat, op te leveren.
Een goede eerste reiniging begint al bij het invoegen. Door tijdens het invoegen het overtollige
voegmortel zoveel mogelijk van de tegel te verwijderen en na afloop van het voegen het pas
ingevoegde oppervlak op de juiste manier te reinigen, kan je voorkomen dat er een zogenaamde
cementsluier achterblijft op het tegeloppervlak.
Een niet volledig verwijderde cementsluier kan de oorzaak zijn van hardnekkig aanhechtend vuil en
moeilijk schoon te maken tegels. Een correcte eerste reiniging bevordert de onderhoudsvriendelijkheid met instandhouding van het oorspronkelijke uiterlijk van de tegels.
Opgepast: uitgeharde silicone reageert bijna niet met reinigingsmiddelen waardoor deze vlekken
moeilijk te verwijderen zijn van alle soorten materialen. Probeer bij het afkitten zoveel mogelijk
vlekvorming te vermijden en verwijder eventuele vlekken onmiddellijk.
Voor de eerste reiniging bevelen we de volgende producten aan: Lithofin of Colmef pulinet

Regelmatige onderhoud
Wand- en vloertegels vragen om een verschillende aanpak. Hieronder vind je ons advies.
Wandtegels kan je het best regelmatig reinigen met een microvezeldoek. Bij sterkere vervuiling
gebruik je best een allesreiniger. Gebruik bij voorkeur een sprayflacon met een paar druppels allesreiniger en water. Spuit deze oplossing rechtstreeks op de microvezeldoek en reinig hiermee het
oppervlak. Droog eventueel na met een droge doek.
Wandtegels in badkamer of douche dien je na gebruik regelmatig af te spoelen en te drogen om
het ontstaan van kalk- en zeepaanslag te vermijden. Voor het verwijderen van zeepresten volstaat
meestal een allesreiniger verdund met water. Voor het verwijderen van kalk- en urinesteen gebruik
je best een zuur reinigingsmiddel zoals een kalkverwijderaar verdund met water. Pas op met
zuurhoudende kalk- of cementsluierverwijderaars die de decoratieve elementen zoals decorstrips
of inserto’s kunnen aantasten.
Elk reinigingsmiddel dient na gebruik te worden verwijderd. Spoel het oppervlak telkens af met
schoon water en droog na met een droge doek.
Het unieke matte uiterlijk van dubbelhard gebakken vloertegels kan verstoord worden als vlekken
niet adequaat worden verwijderd of door een laagopbouw van resten reinigingsmiddel.
Stofzuig, veeg of wis (Swiffer) regelmatig. Het gebruik van geïmpregneerde doekjes raden we
echter af. Deze bevatten immers olie of paraffine die een dun laagje op de tegel achterlaten
waaraan stof en vuil zich opnieuw gemakkelijk kunnen hechten.
Reinig je vloer regelmatig met water om aangehecht vuil te verwijderen. Gebruik hiervoor slechts
enkele druppels reinigingsmiddel en een vlakmopsysteem met microvezeldoek. Overdosering van
reinigingsmiddel kan immers leiden tot residuvorming op het tegeloppervlak. Reinigingsmiddelen
die een glans-, impregneer- of beschermlaag op de tegel aanbrengen gebruik je best niet. Ze
vormen een nieuwe bron van vervuiling, ze verminderen het matte uiterlijk van je tegels en maken
je vloer gevaarlijk glad.
Voor het onderhoud van tegels bevelen we de volgende producten aan: Lithofin of Colmef pulinet

Grote schoonmaak
Zelfs wanneer je je vloer regelmatig schoonmaakt, kan er na verloop van tijd een waas ontstaan.
Kalkdelen en resten reinigingsmiddel blijven achter op de tegels en vormen op termijn een residulaag die vuil aantrekt.
Om je tegels intensief te reinigen, schrob je de vloer best met een oplossing van natuurzuivere
vloeibare zeep in water. Gebruik steeds een vloeibare zeep zonder toevoeging van glans-, beschermings- of impregneringsmiddelen omdat deze een waas achterlaten die opnieuw vuil aantrekt.
Borstel het reinigingsmiddel in met een schrobbezem en laat 5 minuten intrekken. Laat het reinigingsmiddel ondertussen niet opdrogen. Verwijder het reinigingsmiddel vervolgens van de vloer. Dit
gaat gemakkelijk met een waterstofzuiger. Dweil de vloer tenslotte met een propere microvezelmop en schoon water. Op die manier wordt ook het laatste restje zeep verwijderd en droogt de
vloer streeploos op.
In enkele gevallen zal natuurzuivere vloeibare zeep niet alle vlekken kunnen verwijderen en dien
je een tweede stap uit te voeren met een zuurhoudend reinigingsmiddel. Dit kan het geval zijn wanneer er zich kalk op de vloer heeft afgezet of als gevolg van een onvolledige bouwreiniging. De
werkwijze is dezelfde als bij het reinigen met natuurzuivere vloeibare zeep. Zorg bij het gebruik
van zuurhoudende reinigingsmiddelen steeds voor voldoende ventilatie.
Voor de grote schoonmaak van tegels bevelen we de volgende producten aan: Lithofin of Colmef
pulinet.

