BEHANDELPLAN
EIGLANS

EFFECT

NATUREL

HOEVE61
Voorwaarden
Wanneer de vloer gelegd is kunnen de tegels worden gereinigd en beschermd. Lees
voor het gebruik van de etiketten de producten goed. Zorg dat de werkruimte goed
wordt geventileerd, de vloer moet koud en droog zijn. Als er vloerverwarming onder de
tegels ligt, moet deze bij de reiniging uitgeschakeld zijn.

Stap 1:
Voorbehandelen

HMK P323 Slijtvaste
Zijdeglans

Stap 2:
Voegen

Om de tegels te beschermen voor het voegen, is het
belangrijk de tegels te voorbehandelen met HMK P323. Dit
middel is nodig om de toplaag te beschermen en een
cementsluier te voorkomen. Meng het middel 1:3 met
water en breng het vervolgens in 2 à 3 keer heel dun aan
op de vloer met ruime tussenpose van minimaal 4 uur.
Wanneer er één dikke laag wordt aangebracht zuigt de
tegel het middel op en is de toplaag van de tegel niet
voldoende beschermt tegen het intrekken van de
cementsluier.
Na de voorbehandeling met HMK P323 mogen de tegels
hoegenaamd geen vocht meer opnemen, hiervoor moet
een minimale droogtijd van totaal 3 x 4 uur in acht worden
genomen. Test of de tegel goed beschermd door water op
de vloer te gieten. Wanneer het water op de tegel blijft
liggen kan er door worden gegaan naar stap 2: voegen.

Als de vloer goed droog is kan er gevoegd worden. Voeg
1m2 per keer en verwijder direct na het voegen het
cement, zo blijft er geen cementsluier achter op de tegels.

Stap 3:
Reinigen

HMK R155
Grondreiniger Zuurvrij

Stap 4:
Beschermen

HMK S232 Vlekstop
zonder

24 uur na het voegen van de vloer kan deze gereinigd
worden met de HMK R155. Meng dit middel eerst 1:10 met
water, breng het vervolgens aan op het oppervlak, laat het
10 minuten weken, schrob dan met een zachte borstel en
zuig het residu op met een waterstofzuiger. Spoel de vloer
vervolgens goed na met schoon water en zuig ook dit
residu op met een waterzuiger.

Voordat er kan worden overgegaan naar de bescherming
van de tegel moeten de vloertegels droog (max. 2-4%
restvocht), vrij van vlekken en stofvrij zijn. Het is belangrijk
dat het etiket van het beschermmiddel goed wordt
gelezen en de ruimte goed is geventileerd.

oplosmiddelen

De HMK S232 is een buffer om de definitieve bescherming
aan het oppervlak te laten hechten. Zo wordt voorkomen
dat vuil de vloer kan binnendringen en dus gemakkelijk te
verwijderen is. Breng het impregneermiddel ruim aan met
een kwast en laat het vijf minuten intrekken. Het is
belangrijk dat de tegels goed verzadigd zijn.

Stap 5:

Ongeveer 6 uur na het aanbrengen van de HMK S232 kan
de HMK P328 worden aangebracht voor een kleur
verdiepend effect met zijdeglans. Schud het product goed
voor gebruik en breng het vervolgens met een doek of
zachte kwast dun en gelijkmatig aan op het oppervlak.
Laat de vloer drogen en poets deze vervolgens handmatig
of machinaal voor een zijdeglans effect. Behandel
meerdere malen totdat het gewenste effect bereikt is.
Behandel de vloer vervolgens zo vaak als nodig is, maar
tenminste een keer per jaar.

Zijdeglans
aanbrengen

HMK P328 Cotto
Wasbeits – Naturel

Onderhoud

Gefeliciteerd! De vloer ligt en is klaar voor de aankomende
jaren. Om de vloer de netjes te houden kunnen
verschillende middelen van HMK gebruikt worden. Het
onderhoud kan verdeeld worden in dagelijks/wekelijks en
periodiek reinigen. Hoe vaak dit gedaan moet worden
hangt af van hoe intensief de vloer wordt bewandeld.

De HMK P324 Edelzeep is geschikt voor het
dagelijks/wekelijks onderhoud van de vloer. Meng 25-50
ml met water.
Eens in de 6 weken kan de vloer gedweild worden met de
HMK P326 Cotto Onderhoudsmelk. Verdun het product bij
de eerste behandeling 1:100 met water en breng het
vervolgens dun en gelijkmatig aan met een spons. De
droogtijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid en
luchtcirculatie rond de 50 tot 60 minuten.
De HMK R155 Grondreiniger is geschikt om de vloer
periodiek te reinigen, zo wordt egaal uitgedweild vuil
verwijderd en het oppervlak opgefrist. Meng dit middel
eerst 1:10 met water, breng het vervolgens aan op het
oppervlak, laat het 10 minuten weken, schrob dan met een
zachte borstel en zuig het residu op met een
waterstofzuiger. Spoel de vloer vervolgens goed na met
schoon water en zuig ook dit residu op met een
waterzuiger.

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.
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