Onderhoudsadvies antislip-vloertegels
Mosa-tegels hebben een tijdloos karakter en behouden een leven lang hun oorspronkelijke uiterlijk, wanneer ze op de juiste manier worden
onderhouden.
Plaatselijke reiniging
Verwijder incidentele vervuiling en vlekken met geschikte middelen (onder andere een vochtige doek, keukenpapier, spons of dweil) en wrijf
goed na met een schone droge doek of mop.
Regulier onderhoud
- Antislip-tegels en tegels met reliëf zijn gevoeliger voor vuil en vergen in de praktijk een intensiever onderhoud dan vlakke tegels. Stem
hierbij de schoonmaakmaterialen af op het reliëf van de vloer, bijvoorbeeld een hoogpolige (microvezel)mop of een borstel die in staat is
zich aan het profiel van de vloer aan te passen.
- Omdat in het reliëf van de tegels meer water achterblijft dan op een vlakke tegel, duurt het langer voordat een reliëfvloer opdroogt.
Hierdoor kunnen kalk, vuil en zeepresten zich sneller ophopen. Na gebruik de vloer drogen, vermindert het risico op vuilophoping. Gebruik
hiervoor een droge handdoek of een trekker, bij voorkeur van wit rubber.
- Indien nodig kan aangehecht vuil worden verwijderd door de vloer te schrobben met een oplossing van water met een tegelreiniger
(bijvoorbeeld HG Vloertegelreiniger) of sanitairreiniger/kalkverwijderaar (bijvoorbeeld Antikal). Volg hierbij de doseringsvoorschriften van
de fabrikant op en pas de dosering zo nodig aan aan de mate van vervuiling. Het reinigingsmiddel enkele minuten laten inwerken, kort 		
opschrobben en vervolgens volledig verwijderen, bijvoorbeeld wegtrekken richting afvoerputje. Goed naspoelen of nadweilen met schoon
water en drogen op de wijze zoals hierboven beschreven.
Grote schoonmaak (periodiek)
Als de vloer zodanig is vervuild dat bovenstaande reinigingsmiddelen niet meer het gewenste resultaat geven, dan kan deze weer in de
oorspronkelijke staat worden teruggebracht met behulp van speciale, intensieve reinigingsmiddelen. Neem hiervoor een reiniger zonder
toegevoegde glans-, beschermings- of impregneringsmiddelen.
Mosa adviseert:
HMK R157 Intensieve Tegelreiniger (Moeller Stonecare), verkrijgbaar bij tegelspeciaalzaak;
HMK R159 Zwembad- en Sanitairreiniger (Moeller Stonecare);
FZ Intensiefreiniger (Lithofin), verkrijgbaar bij tegelspeciaalzaak;
KF Cementsluierverwijderaar (Lithofin);
HG Super Remover (HG International), verkrijgbaar in supermarkt of bouwmarkt;
HG Cementsluierverwijderaar (HG International).
Schakel de eventueel aanwezige vloerverwarming ruim van tevoren uit en wacht tot de vloer is afgekoeld. Verdun het reinigingsmiddel
met water in de door de fabrikant aangegeven verhouding en breng het aan op de vloer. Schrob de oplossing in en laat dit enkele minuten
inwerken. Zorg ervoor dat het reinigingsmiddel tussentijds niet opdroogt op de vloer.
Neem na de inwerktijd het reinigingsmiddel volledig op van de vloer of trek het weg in de richting van het afvoerputje. Goed naspoelen of
nadweilen met schoon water en drogen op de wijze zoals hierboven beschreven. Mosa-tegels hebben een tijdloos karakter en behouden een
leven lang hun oorspronkelijk uiterlijk, wanneer ze op de juiste manier worden onderhouden.
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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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