
 

 

 
 
 
Verglaasde vloertegels 
 
 
Reinigen – Onderhouden 
 
Voorwaarden: Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging uitgeschakeld zijn, de vloer moet koud 
en droog zijn. De verbruikopgaven zijn gemiddelden, die kunnen variëren.  
Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren!  
Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen! 
 
Reinigen:  
Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat, voor het 
reinigen, de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van de voegsluier en het bouwvuil met HMK R183 Cementsluier Ex. 
Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodle-bug uitgevoerd met rode kunststof pad of 
een luiwagen. Residu opzuigen met een waterzuiger. Goed na spoelen met schoon water. Dit residu ook opzuigen met 
een waterzuiger. Verbruik circa 20 m2 per liter.  
 
Onderhouden:  
Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.  
 
Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt u de HMK P315 Onderhoudsreiniger voor porcelanato. In een verhouding 
van 1:200 mengen met water (1 dopje op 8 liter water) en normaal dweilen.  
 
Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor 
het schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te 
frissen. Dit gaat uitstekend met HMK R157 Intensieve tegelreiniger. Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, 
schrobben met een doodle-bug uitgevoerd met rode of witte kunststof pad of een luiwagen. Residu opzuigen met een 
waterzuiger. Goed na spoelen met schoon water. Dit residu ook opzuigen met een waterzuiger.  
Verbruik circa 20 m2 per liter. 
 
 
 
 

 
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de 
door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke 
niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde 
doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico. 


