CRAQUELÉ TEGELS
Reiniging – Onderhoud

Voor het voegen: Voordat er begonnen word met invoegen, de oppervlakte van de Craquelé tegels impregneren met de
HMK S731 Silaan impregneer. Dit om te voorkomen dat er kleurstof uit het voegmateriaal in de haarscheurtjes van de
Craquelé tegels trekt. Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vlekvrij zijn. HMK S731 Silaan impregneer
aanbrengen met een blokkwast of kortharige roller, 10 minuten laten intrekken en daarna overtollige impregneer
verwijderen met pluisvrije doeken. 24 uur laten drogen, daarna kan het oppervlak ingevoegd worden.
Voorwaarden: Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging uitgeschakeld zijn, de tegels moeten
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.
Reiniging: Circa 48 uur na het plaatsen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor
dat, voor het reinigen, de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier met
HMK R183 Cementsluier Ex. Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodle-bug of
luiwagen en goed na spoelen met schoon water. Verbruik circa 20 m2 per liter. (afhankelijk van de vervuiling)
Onderhoud: Onderhoud van carquelé tegels in de badkamer kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek
reinigen.
Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt u de HMK R158 Badkamer en douchecabine reiniger. Spray direct vanuit de
fles het product op het te reinigen oppervlak laat kort inwerken, niet laten indrogen. Vervolgens schrobben met een
zachte schuurspons (wit) of zachte borstel. Spoel het geheel goed na met helder water. Herhaal de behandeling
indien nodig
Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor
het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te
frissen. Dit gaat uitstekend met HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken,
schrobben met een doodle-bug , eenschijfsmachine, uitgevoerd met rode kusnstof pad en goed na spoelen met schoon
water. Verbruik circa 20 m2 per liter.

Onderhoud: Onderhoud van carquelé tegels in de keuken kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en
periodiek reinigen.
Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt u de HMK P301 RSP. Spray direct vanuit de fles het product op het te
reinigen oppervlak laat kort inwerken, niet laten indrogen. Vervolgens uitpoetsen met een microvezeldoek.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor
het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te
frissen. Dit gaat uitstekend met HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken,
schrobben met een zachte schuurspons (geel/wit) en goed na spoelen met schoon water. 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.

