CEM ENTTEGELS, plaatsing
• Cementtegels moeten worden geplaatst op een vlakke, droge en propere ondergrond. Een vochtige
ondergrond kan verdampen en vlekken veroorzaken aan het oppervlak van de tegel.
• Breng regelmatig cementlijm aan met behulp van een grove kam. Lijm het oppervlak dat wordt
betegeld en de hele onderkant van de tegel (dubbele lijmlaag).
• Tegels handmatig in positie brengen, zonder erop te hameren, met een dunne voeg ruimte tussen de
tegels (1-2 mm, de dikte van een spatel).
• Na plaatsing de tegels reinigen met proper water. U verwijdert zo de dunne laag pigment poeder dat
eventueel nog aan het oppervlak aanwezig is.

Voegen
• Gebruik steeds flexibel voegmiddel.
• Gebruik nooit gekleurd voegsel. Het pigment kan in de tegels trekken en kan niet meer verwijderd
worden.
• Bevochtig de tegels met een spons vóór het voegen.
• Vul de voegen met een spatel, goed in de voegen.
• Het overtollig voegsel moet onmiddellijk worden verwijderd met een spons en doek.
Gebruik nooit zure producten om vlekken te verwijderen. Zij tasten het oppervlak van de tegels aan.

Im pregneren (M osaic Sealer)
• Het impregneermiddel wordt aangebracht na de installatie van de tegels, op een propere en droge
vloer.
• Mosaic Sealer is een solvent oplossing die vermijdt dat water en vetten in de tegels dringt.
• Mosaic Sealer dringt in de tegel, behoudt de tegel mat maar beschermt tegen vlekken.
• Mosaic Sealer aanbrengen met een borstel op een droge propere vloer en navegen met een droge
doek.
• Gebruik niet te veel anders droogt het overtollige impregneermiddel op de tegels en krijgt u strepen.
• Doe een test op één tegel zodat u ziet hoeveel de tegels opnemen.

Onderhoud
• Regelmatig gebruik van wax (voor marmer) maakt de kleuren sterker en beschermt de tegels.
• Reinig met een neutrale zeep geschikt voor kalkhoudende natuursteen.
• Gebruik nooit sterke detergenten, zure of chloorproducten.
• Hardnekkige vlekken kan u verwijderen met een Scotch Brite Brite schuursponsje en/of een solvent.

Intens gebruikte vloeren
• Bars, winkels, restaurants enz… deze vloeren hebben een speciale behandeling nodig. Gelieve
hiervoor onze klantendienst te contacteren.
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