Bouwreiniging
Een goede bouwreiniging is essentieel voor een onderhoudsvriendelijke tegelvloer en begint al tijdens het invoegen.
Invoegen en voorreinigen
- Maak het voegmiddel aan conform de voorschriften van de fabrikant van het voegmiddel.
- Reinig het tegelwerk met een schone, vochtige spons om stof en vuil te verwijderen. Het aldus aangebrachte waterfilmpje sluit kleine
oneffenheden in het oppervlak af en vergemakkelijkt het invoegen.
- Voeg het tegelwerk in met een voegbord en verwijder tijdens het invoegen zoveel mogelijk overtollig voegmiddel van het
tegeloppervlak.
- Laat daarna de voegen drogen totdat deze dof beginnen aan te trekken. Dit kan 15 tot 45 minuten duren
(tip: indien na aantippen met een schone vingertop geen voegmateriaal op de vinger achterblijft, is de voeg gereed voor afsponzen).
- Wrijf vervolgens het hele tegelwerk in een roterende beweging na met een licht bevochtigd sponsbord of een goed uitgewrongen
spons. Door dit voorreinigen krijgt de voeg een mooi gelijkmatig uiterlijk en kan aanhechting van de achtergebleven voegmortel op
het tegelwerk worden voorkomen. Let op: gebruik zo min mogelijk water! Bij gebruik van te veel water tijdens het voorreinigen
kunnen de voegen overwateren, met kwaliteitsverlies en kleurverschil tot gevolg.
Het tegelwerk is nu gereed om af te sponzen.
Reinigen
Voor het afsponzen van het tegelwerk adviseert Mosa het gebruik van een zogenaamde rollerbox (langwerpige emmer met uitdrukrollen)
met schoon water en een sponsbord. Het water dient zeer regelmatig te worden ververst.
- Maak een schoon sponsbord nat in de rollerbox en druk het overtollige water eruit. Trek het sponsbord rustig (dit bevordert het
opnemen van de voegmortelresten) in diagonale bewegingen over het tegelwerk.
- Spoel het sponsbord na elke handeling goed uit in de rollerbox en druk het overtollige water er weer uit.
- Herhaal deze handelingen totdat het gehele tegelwerk helemaal schoon is, waarbij het water regelmatig dient te worden ververst.
- Na het afsponzen kan het tegelwerk worden drooggewreven met een doek of papieren handdoek.
- Dek het tegelwerk bij voorkeur niet af, totdat al het restvocht uit de lijm en de voegen is verdampt. Dit kan 24 tot 72 uur duren. Mocht
afdekken toch wenselijk of noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd om dit te doen met een ademend materiaal en niet met een 		
zogenaamde stucloper. Het gebruik van een stucloper wordt ten strengste afgeraden totdat alle restvocht is verdampt.
Cementsluier verwijderen
Mochten er na het opdrogen van het tegelwerk onverhoopt voegmortelresten - zogenaamde cementsluier - zijn achtergebleven dan
adviseert Mosa het gebruik van een cementsluierverwijderaar* als reinigingsmiddel.
Mosa adviseert:
HMK R159 (Moeller Stonecare), www.moellerstonecare.nl;
KF Cementsluierverwijderaar (Lithofin), www.lithofin.com.
- Maak de cementsluierverwijderaar aan met water in de door de fabrikant voorgeschreven verhouding. Een te hoge dosering
cementsluierverwijderaar kan de voegen aantasten en blijvend beschadigen!
- Maak het tegeloppervlak nat met dweil of mop en ruim water; het water dringt in de poriën van de voegen en beschermt de voegen
hiermee tegen aantasting door de cementsluierwerwijderaar.
- Breng vervolgens de cementsluierverwijderaar aan met spons of borstel en wrijf dit licht in.
- Laat het reinigingsmiddel enkele minuten inwerken, conform advies van de fabrikant. Let op: zorg ervoor dat het reinigingsmiddel niet
op de vloer opdroogt! Door opdroging kunnen de losgeweekte voegmortelresten nog hardnekkiger aan de tegel gaan vasthechten.
Grote oppervlakken bij voorkeur in delen (bijvoorbeeld 20 m2) reinigen.
- Daarna het reinigingsmiddel kort opschrobben en direct verwijderen. Gebruik bij voorkeur een waterzuiger. Speciale aandacht voor
vloertegels met reliëf. Vergewist u zich ervan dat alle reinigingsvloeistof met de daarin opgeloste voegmortelresten volledig zijn
verwijderd uit de dalen van het reliëf door middel van goed spoelen of droogwrijven.
- Direct na het verwijderen van het reinigingsmiddel de vloer grondig nadweilen met ruim schoon water en drogen met een doek of
papieren handdoek. Hiermee worden ook de laatste restanten reinigingsmiddel en verontreiniging verwijderd.
Een niet volledig verwijderde cementsluier kan de oorzaak zijn van hardnekkig aanhechtend vuil in het dagelijks gebruik. Het grondig
verwijderen van deze waas bevordert derhalve de onderhoudsvriendelijkheid van de tegelvloer met instandhouding van het oorspronkelijke
uiterlijk.
Zie ook de instructiefilmpjes over de bouwreiniging en het verwijderen van cementsluier op www.mosa.com.
* Zorg bij gebruik van sterk zure reinigingsmiddelen voor een goede ventilatie. Sommige zure reinigers kunnen oppervlakken van natuursteen of metaal aantasten. Zorg ervoor dat zure
reinigers niet rechtstreeks in contact kunnen komen met onder andere natuursteen, kranen, scharnieren of decoratieve strips. Ook verdient het aanbeveling om, na het gebruik van sterk
zure reinigers, dergelijke oppervlakken te reinigen met een neutrale allesreiniger om aantasting door zure dampen te voorkomen.
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Siliconenkit: uitgeharde siliconenkit reageert bijna niet met (chemische) reinigingsmiddelen, waardoor deze vlekken zeer moeilijk zijn
te verwijderen van alle typen materialen. Bij afkitten daarom vlekvorming zoveel mogelijk vermijden en vlekken direct verwijderen. Voor
nadere informatie zie de websites van diverse siliconenkitfabrikanten.
Belangrijk
Bij geconstateerde afwijkingen van bovenstaand advies, accepteert Mosa geen enkele klachten en aansprakelijkheid. Aan de inhoud van dit
advies kunnen geen rechten worden ontleend. Verwerkers dienen zich vooraf via de product- en veiligheidsbladen volledig te informeren
over de producteigenschappen, verwerkingsrichtlijnen en veiligheidsvoorschriften van de betreffende fabrikanten.
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Meerssenerweg 358
Postbus 1026
NL-6201 BA Maastricht
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De tekst van dit reinigingsadviesblad vervangt alle voorgaande versies en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld onder andere in samenwerking met leidende lijmfabrikanten. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele kennis. Dit reinigingsadviesblad is bedoeld als informatie over Mosa-producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt
daarom niet als een enige vorm van garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Mosa uit. Voor garanties en aansprakelijkheid wordt verwezen naar onze Algemene
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Aan de inhoud van dit reinigingsadviesblad kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten voorbehouden. Voor de meest actuele versie
zie www.mosa.com.
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