
Mosa tegels hebben een tijdloos karakter en behouden een leven lang hun oorspronkelijke uiterlijk, wanneer ze op de juiste manier worden
onderhouden. Dit gaat gemakkelijk als een paar adviezen in acht worden genomen, zoals een beperkt gebruik van reinigingsmiddelen.

Bouwreiniging
Een goed begin is het halve werk: een goede bouwreiniging bevordert het probleemloos onderhoud van Mosa wanden vloertegels. 
Voor meer informatie en een instructiefilmpje over de bouwreiniging verwijzen wij u naar www.mosa.com, onder het kopje Informatie. 
 
Plaatselijke reiniging 
Verwijder incidentele vervuiling en vlekken met geschikte middelen (o.a. vochtige doek, papier, spons of dweil) en wrijf goed na met 
een schone droge doek of mop. Voor advies over het verwijderen van hardnekkige vlekken kunt u contact opnemen met Mosa via 
info@mosa.nl. 

Regulier onderhoud 
De dagelijkse of wekelijkse reiniging van wand- en vloertegels.
 
Wandtegels
Neem wandtegels regelmatig af met een lichtvochtige microvezeldoek (“wonderdoekje”). Bij sterkere vervuiling kan een allesreiniger 
worden toegevoegd. Gebruik bij voorkeur een sprayflacon met water en slechts enkele druppels allesreiniger. Spuit deze oplossing 
rechtstreeks op de microvezeldoek en reinig hiermee het schoon te maken oppervlak. Eventueel nadrogen met een droge doek. Was de 
microvezeldoek na gebruik.
 
Vloertegels
Voorkom opeenhoping van stof en vuil door frequent stofzuigen of stofwissen. Het gebruik van geïmpregneerde doeken bij stofwissen 
wordt afgeraden, omdat deze olie of paraffine bevatten die tijdens het wissen een dun laagje op de tegel achterlaten waaraan stof en vuil 
zich opnieuw kunnen hechten. Geïmpregneerde doeken zijn vaak te herkennen aan een (hersluitbare) folieverpakking die uitdrogen moet 
voorkomen.
 
- De vloer dient regelmatig vochtig te worden gereinigd om aangehecht vuil te verwijderen. Verwijder eerst het losse vuil door middel van 
 stofzuigen of stofwissen.
- Reinig de vloer met behulp van een vlakmopsysteem met microvezel. Maak de mop niet te nat; het gebruik van te veel water vermindert 
 de werking van de microvezel.
- Mosa adviseert het Sprenkler systeem van Greenspeed (www.greenspeed.info); een microvezel-mopsysteem met geïntegreerd 
 bevochtigingsmechaniek. Dit voorkomt gesjouw met emmers water.
- Bij gebruik van een reguliere microvezelmop adviseren wij het gebruik van een sprayflacon; spuit een kleine hoeveelheid water 
 rechtstreeks op de microvezelmop en reinig hiermee de vloer.
- Voeg aan het water eventueel een scheutje schoonmaakazijn of ammoniak toe, of slechts enkele druppels van een speciale tegelreiniger, 
 bijvoorbeeld HMK R157 van Moeller Stonecare (www.moellerstonecare.com). Wissel de reinigingsproducten regelmatig af.
- Bevochtig de mop steeds opnieuw als deze te droog wordt.
- Wanneer de doek of mop verzadigd is met vuil, dan dient deze te worden vervangen door een schoon exemplaar.
- Microvezeldoeken of -moppen kunnen na gebruik in de machine worden gewassen, zonder wasverzachter.

Zie ook het instructiefilmpje over regulier onderhoud op www.mosa.com, onder het kopje Informatie, Antisliptegels en tegels met reliëf.
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