Cementtegels
... de juiste gebruiksaanwijzing
Cementtegels worden meestal op ambachtelijke wijze vervaardigd en dit maakt ze daarom
ook zo uniek. Uniek is dan ook de behandeling en het onderhoud ervan. Hier volgen enkele
belangrijke tips en adviezen - geleerd uit onze jarenlange ervaring - die belangrijk zijn voor
een langdurig genot van uw nieuwe cementtegels.

1. Impregneren vóór of na het plaatsen ?
Vaak worden cementtegels vóór het plaatsen geïmpregneerd, maar dat is
zeker geen wetmatigheid. Impregneren met IM-PREGNA voorkomt tijdens
het invoegen het indringen van de cementsluier in de poreuze oppervlakte
van de tegels. IM-PREGNA zorgt ervoor dat de sluier minder snel tot niet
in de tegel kan dringen.
Het nadeel hiervan is wel, dat na het verwijderen van de cementsluier
achteraf deze impregnering opnieuw dient te gebeuren. Dit kan soms wat
arbeidsintensief en duur zijn.

Vlekkenstop voor binnen en buiten
Anti-tâches pour l’intérieur et l’extérieur
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IM-PREGNA
STERK GECONCENTREERD • FORTE CONCENTRATION

Impregnatiemiddel voor poreuze
natuursteen met UV-protector
Liquide d’imprégnation pour
pierre naturelle poreuse avec
protection UV

2. Reinigen
Indien aanwezigheid van cementsluier
Na het invoegen kan u de nog aanwezige cementsluier verwijderen met
CENA. Deze cementsluierverwijderaar is speciaal ontworpen voor kalkhoudende tegels en dient wel heel nauwkeurig gebruikt te worden.
Het beste resultaat behaalt u wanneer u eerst één tegel puur behandelt en
daarna de tegel ernaast, aangelengd met de dosering vermeld op de bus.
Het resultaat moet hetzelfde zijn, indien niet, moet de verhouding aangepast worden.
Zorg er telkens voor géén grote oppervlaktes in één keer te willen doen.
Het product moet egaal over de tegels verspreid worden.

Indien géén cementsluier aanwezig
Voor het grondig reinigen van uw cementtegels na het verwijderen van de
cementsluier of indien er geen cementsluier aanwezig was gebruikt u best
PIRAAT.
PIRAAT verwijdert alle zware vervuiling. Best ook eerst één tegel puur
behandelen en goed spoelen en daarna de tegel ernaast met de verhouding zoals op de bus.
Indien goed resultaat mag u de volledige vloer behandelen. Let wel, nooit
grote oppervlaktes in één keer.

Cementsluierverwijderaar
Détachant de voile de ciment
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CENA
Voor kalkhoudende NATUURSTEEN
Pour PIERRES NATURELLES calcaires

Verwijdert moeiteloos cementsluier,
specieresten, uitbloeiingen,
kalkaanslag, roest en andere
hardnekkige vloervervuiling.
Elimine sans aucun eﬀort le voile de
ciment, les résidus de mortier, les dégorgements, le tartre, la rouille et les
autres encrassements tenaces de sols.

Super vuiloplosser
Super décapant
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PIRAAT
STERK GECONCENTREERD • FORTE CONCENTRATION

Voor alle NATUURSTEEN en CERAMISCHE tegels.
Verwijdert oude waslagen, polymere lagen,
zeepresten, olie, roet, verf- en teervlekken.
Pour toutes les PIERRES NATURELLES et carrelages en CÉRAMIQUE. Elimine les anciennes couches de cire, couches polymères, les dépots de
savon, l’huile, la suie, les taches de peinture et
de goudron.

3. Beschermen
Daar cementtegels poreus zijn, is het aanbevolen het oppervlak te
beschermen tegen het indringen van vuil en vlekken.

U kan kiezen tussen twee methodes:
Vlekkenstop voor natuursteen
en keukenwerkbladen
Bouche-pores pour plans de travail
et pierre naturelle

Verzadigen
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PROTECT II

Door de tegel te behandelen met PROTECT II versnelt u het natuurlijke verzadigingsproces. Achteraf kan een voedende natuurzeep het verzadigingsproces (duurt ongeveer een drietal maand) vervolledigen.

STERK GECONCENTREERD • FORTE CONCENTRATION

Preventieve impregnatie.
Beschermt poreuze
keukenwerkbladen en natuursteen
tegen olie, vet, vuil en water.
Imprégnation préventif. Protège des
plans de travail poreux et
pierre naturelle contre la graisse,
de l’huile, saletés et d’eau.

Impregneren
Vlekkenstop voor NATUURSTEEN

Door het eenmalig impregneren met IMPREGNA + bezorgt u de cementtegels een onmiddellijke en blijvende bescherming tegen vlekken en water.
Let wel, zuurvlekken zijn onvermijdbaar.
Het uitzicht van de tegels verandert bijna niet. IMPREGNA + geeft uw tegel
wel een lichte verdonkering.

Anti-tâches pour PIERRE NATURELLE
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IM-PREGNA

STERK GECONCENTREERD • FORTE CONCENTRATION

Vlekkenstop voor binnen met
lichte kleurverdieping voor
NATUURSTEEN
Anti-tâches pour PIERRE
NATURELLE à l’intérieur avec
renforcement léger de la couleur

4. Onderhoud
Natuurlijke vloerzeep voor CEMENTTEGELS
Savon naturel pour CARREAUX DE CIMENT

Met een aangepast product als CAROSOL biedt u uw cementtegels een
jarenlange bescherming en een aangenaam onderhoud.
CAROSOL

STERK GECONCENTREERD • FORTE CONCENTRATION

Reinigt en gee een natuurlijke
bescherming aan uw cementtegels
Nettoie et donne une protection
naturelle à vos carreaux
de ciment.
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