
 

 
 

COTTO TEGELS 
REINIGEN – BESCHERMEN - ONDERHOUDEN 

NEUTRALE UITSTRALING 
 

 
Verwerking 
Cotto tegels verlijmen op een droge ondervloer (max. 4% restvocht in ondervloer). Dat wil zeggen dat, in geval 
van een nieuwe cement-dekvloer er pas na ruim 8 weken kan worden verlijmd. Deze droogtijd is een richttijd, 
door weersomstandigheden en seizoen invloeden kunnen de droogtijden sterk variëren. Verlijmen met een 
flexlijm die met een tand-dikte van 6-12 mm kan worden opgezet. 
 
Vooraf 
Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door. Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: De vloer 
eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier). De vloerverwarming dient bij  
intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de reiniging). 
 
Testen 
Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect 
en de werktijd te bepalen. 

 
Bescherming van de cotto tegels voordat u gaat voegen 
De tegels voorbehandelen met de HMK P323 Slijtvaste zijdeglans, de HMK P323 1:1 tot 1:10 mengen met 
water, vervolgens alleen de toplaag van de tegels inrollen met een kortharige roller of aanbrengen met een 
blokkwast. De verhouding HMK P323 Slijtvaste zijdeglans met water word bepaald aan de hand van de  
zuigende werking van de cotto tegels en deze kan per batch verschillend zijn. Test dit uit op een losse tegel!  
Na de voorbehandeling met de de HMK P323 Slijtvaste zijdeglans mag de cotto tegel geen vocht / water meer 
opnemen en moet een minimale droogtijd van 8 uur in acht worden genomen. 
 
Voegen  
Nadat de HMK P323 Slijtvaste zijdeglans minimaal 8 uur heeft gedroogd, kunt u de vloer gaan  
voegen (inwassen) met bij voorkeur een flexvoeg die maximale voegbreedtes van 1 cm kan  
overbruggen (i.v.m. overspanning kruispunten tegels) Maximaal 5 m2 per keer voegen, en direct na het voegen 
de cement verwijderen. Zorg ervoor dat er geen cementsluier achterblijft.  
24 uur na het voegen (inwassen) de vloer reinigen met de HMK R155 Grondreiniger – zuurvrij-, deze 1:10 
mengen met water, aanbrengen op het oppervlak, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug 
uitgevoerd met een blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de HMK Z233.5 Residu opzuigen met een water-
zuiger en goed na spoelen met schoon water en dit residu ook met een waterzuiger opzuigen. 
 
 
 
 
 
 
Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte  
gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product 
geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het  
veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht. 
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Reinigen 
Voordat u de bescherming gaat toepassen is het van belang dat de lijm waarmee de tegel is verlijmt goed droog 
is. Hier wordt als stelregel toegepast, een droogtijd van circa drie weken. Deze droogtijd is een richttijd die door 
weersomstandigheden en seizoen invloeden (sterk) kan variëren. In deze periode van droogtijd kunt u de  
tegel(s) reinigen met lauw schoon water. Om tussentijdse vlekken te verwijderen kunt u  
HMK R152 Olie - en wasverwijderaar - pasta- of HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij- gebruiken. 
De vloer reinigen met de HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-, deze 1:10 mengen met water, aanbrengen op 
het oppervlak, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug uitgevoerd met een blauwe kunststof 
schrobpad, bijvoorbeeld de HMK Z233.5 Residu opzuigen met een waterzuiger en goed na spoelen met schoon 
water en dit residu ook met een waterzuiger opzuigen. 
 
Beschermen 
Vloertegels moeten droog (max. 2-4% restvocht) vrij van vlekken en stofvrij zijn voordat u kunt  
starten met het aanbrengen van de impregneer. 
De HMK S232 Vlekstop -zonder oplosmiddelen- impregneer word aangebracht als zijnde een buffer, om de 
definitieve bescherming aan het oppervlak te laten hechten. Het voorkomt het binnendringen en aanhechten 
van vuil, waardoor de vervuiling gemakkelijk te verwijderen is. Deze impregneer ruim aanbrengen met een 
kwast, vijf minuten laten intrekken, overtollig residu verwijderen en vervolgens nawrijven met een niet pluizende 
doek. Het is belangrijk dat u de tegels goed verzadigd.  
 
Vervolgens kunt u na ca. 6 uur de kleurloze impregnering aanbrengen.  
 
Aanbrengen van HMK S234 Vlekstop.  
Deze ruim aanbrengen met een blokkwast, vijf tot tien minuten laten intrekken, overtollig residu verwijderen en 
vervolgens nawrijven met een niet pluizende doek. Het is belangrijk dat u de tegels goed verzadigd. Na het  
uitdrogen van de impregnerende vloeistoffen hebben deze geen gevaarlijke- of gezondheidsschadelijke  
eigenschappen. 
 
Onderhouden 
Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.  
 
Voor dagelijks/wekelijks onderhoud adviseren wij het gebruikt van HMK P324 Edelzeep.  
25-50 ml HMK P324 Edelzeep mengen met schoon warm water en normaal dweilen.  
 
Eenmaal per 6 weken kunt u de vloer dweilen met de HMK P323 Slijtvaste zijdeglans, 150 ml. op 10 liter  
water, dun en gelijkmatig aanbrengen met een vlakmop. 
 
Periodiek reinigen is qua frequentie afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor 
het schrobben van het oppervlak en naspoelen met schoon water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en 
het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met de HMK R155 Grondreiniger –zuurvrij-.  
HMK R155 mengen In een verhouding van 1:10 met schoon water. 10 minuten laten inwerken en hierna 
schrobben met een doodlebug schrobpad, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de HMK Z232.5 doodlebug 
schrobpad rood. Na toepassing en gebruik goed naspoelen met schoon water. Na iedere reiniging moet het  
oppervlak voor verdere behandeling circa 24-48 uur goed drogen (max 2-4 % restvochtigheid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte  
gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product 
geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het  
veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht. 
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SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten 
HMK Z231.5, HMK Z232.5 of HMK Z233.5 Doodlebug schrobpad wit, rood of blauw + toebehoren 
HMK Z215, HMK Z217 en HMK Z217.A 

           
  HMK Z215          HMK Z217    HMK Z217.A 

        
 HMK Z231.5    HMK Z232.5    HMK Z233.5 
 

Is de zachtste doodlebug schrobpad. Geschikt voor (lichte)   Geschikt voor middelzware 
Zeer geschikt voor het   dagelijkse reinigingstaken.  schrobtaken. Voor het 
uitboenen en (licht) inboenen.  Met name geschikt voor het  verwijderen van matige 
Geschikt voor het droog polijsten inboenen. Verwijdert licht  Geschikt voor het dagelijks 
van schone vloeren.   aangehecht vuil en    onderhoud harde vloeren. 
     schrobstrepen.  
 
 
Verbruik 
HMK P323 Slijtvaste zijdeglans circa 8 tot 12 m2 per liter 
HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij- circa 10 tot 20 m2 per liter 
HMK S232 Vlekstop -zonder oplosmiddelen- circa 10 tot 20 m2 per liter 
HMK S234 Vlekstop -Top effect- circa 10 tot 20 m2 per liter 
HMK P324 Edelzeep circa 250 m2 per liter 
 
 

Belangrijk 
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen. 
 
Veiligheid 
Buiten bereik van kinderen houden!  
 
Bij verwerking van de HMK producten moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie of moet een  
adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.  
 
Opslag 
Bewaar HMK P323, HMK R155, HMK S232, HMK S234 en HMK P324 vorstvrij en gesloten bij een temperatuur 
tussen de +12⁰C en +25⁰C op een droge donkere plaats.  
HMK P323, HMK R155, HMK S232, HMK S234 en HMK P324 kunnen circa 2 jaar bewaard worden. 
 
 
 
 
Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte  
gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product 
geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het  
veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht. 
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