OSMUNDA
ONDERHOUDSADVIES VOOR CEMENTTEGELVLOEREN
Voor het onderhoud van uw Cementtegelvloer adviseren wij u het onderstaande.
Wij gaan ervan uit dat uw vloer na het leggen goed is geïmpregneerd.
Afhankelijk van de ruimte en gebruik zal de vloer regelmatig gereinigd moeten worden.
Wij adviseren om dat wekelijks te doen. Neem warm water met daarin onze dweilzeep P 324
opgelost. Dit volgens voorschrift op de verpakking.
Gebruik nooit agressief of zuurhoudend schoonmaakmiddel, zoals bleekwater, chloor enz.
Dit kan de kleur aantasten en onherstelbare kleurverandering geven.
KLEINE RUIMTES ALS KEUKEN, HAL, TOILET ENZ.
Voor kleine ruimtes dweilen met warm water en dweilzeep, daarna het overtollige water
verwijderen.
De vloer zal na verloop van tijd alleen maar mooier worden.
GROTERE RUIMTES ALS WINKEL, CAFE’S, RESTAURANTS TERRASSEN ENZ.
Voor groter ruimtes adviseren wij afhankelijk van het gebruik om deze te onderhouden met
een dweilmachine. Warm water met daarin dweilzeep,
Na het dweilen direct het overtollige water opzuigen.

OUDE CEMENTTEGELVLOEREN
Voor het weer mooi maken van oude vloeren geven wij onderstaand behandeladvies.
Allereerst dienen oude waslagen verwijderd te worden.
Hiervoor dient u Lösefix R 154 te gebruiken, volg het voorschrift op de verpakking.
Daarna dient u de vloer te reinigen met een oplossing van R 155
Als er dan na droging een cementsluier overblijft, kunt u deze nogmaals verwijderen met
verdunde Grondreiniger R 155
Eventuele reparatie: Indien de voegen niet meer vol zijn, dan kunt u de voegen zonodig
uitkrabben of slijpen en opnieuw met voegmiddel voegen.
Naar gelang de situatie van de tegels kunt u het beste handmatig, maar een beter resultaat
zult u machinaal bereiken, door de gehele vloer op te schuren met een excentrische
schuurmachine voorzien van Scotch-Brite schijf type 3M Mesch 60 of 80
Wij adviseren steeds op een klein oppervlak te proberen!
Na deze behandeling adviseren wij wederom op met uitsluitend schoon water de vloer af te
spoelen en droog te dweilen.
Na droging dient u de cementtegels weer van een beschermlaag te voorzien met
Vlekstop S 234 (voor buiten S 242)
LET OP: De tegels moeten beslist goed droog zijn!!
De vlekstop S 234 (of S 242) met een doek aanbrengen en laten inwerken en daarna met
een niet pluizende doek het teveel aan Vlekstop S 234 (S 242) af te nemen.
P.S. Vlekstop S 234 blijft mat, Vlekstop S 242 geeft een diepere kleur en glanst meer.

Zonodig, als de tegels te poreus zijn, herhalen nadat de vloer droog is van de eerste
behandeling.
Daarna de vloer eenmaal dweilen met Edelzeep P 324
Als verder dagelijks, wekelijks of periodiek onderhoud adviseren wij Edelzeep P 324, dit dient
in water opgelost te worden en normaal gedweild te worden.

Showroom uitsluitend op afspraak te bezoeken.

OSMUNDA
Kuilenhurk 26 A
5512 CB Vessem
Telefoon 0497 59 21 64

Internetsite

WWW.osmunda.net

