
TEGELHANDEL

SINT ANTHONIS

Nadat de tegelvloer gelegd is en schoon gemaakt is volgens het reinigingsplan  
“Reinigen van een nieuwe of bestaande tegelvloer”, adviseren wij de vloer op de volgende 
manier te onderhouden:

0485 - 38 26 14 
tegels@vdrijt.nl 
www.vdrijt.nl

De Staat 31  
5845 GD   
Sint Anthonis

Het probleem van veel onderhouds middelen 
(Andy, Ajax en soortgelijke allesreinigers) 
is dat zij een vetlaagje achterlaten op het 
oppervlak van de tegel. In dit vetlaagje zijn 
voetstappen, dweilsporen en vlekken snel te 
zien. Het advies is dan ook zoveel mogelijk 
ontvettend schoon te maken. 

DAGELIJKS OF  
WEKELIJKS ONDERHOUD  
VAN TEGELVLOEREN

Bescherming 
Zorg dat er onder de stoelpoten  
goede bescherming zit, bijvoorbeeld een 
product van Scratch no More. 
Deze bescherming dient u goed schoon te 
houden en zo nu en dan te vervangen als 
deze aan het slijten is. 

Wilt u gebruik maken van vilten 
bescherming, zorg er dan voor dat deze 
zandvrij gehouden wordt of met regelmaat 
zandvrij gemaakt wordt. Vervang ook het  
vilt met regelmaat om de schurende  
werking van zand tegen te gaan.  
Dit verkleint de kans op slijtage van de 
tegelvloer. Zand in combinatie met vilt  
onder een stoelpoot welke steeds op 
dezelfde plaats op en neer schuift  
werkt in feite als schuurpapier en  
kan de toplaag van uw tegel beschadigen.
 

Stap 2:
Als u klaar bent met dweilen en u heeft tijd over, 
droog de vloer dan na met een oude handdoek 
om een trekker gevouwen. Op deze manier blijft 
er minder residu achter op het oppervlak van de 
tegel. Nog beter is om na het dweilen een keer na te 
dweilen met enkel schoon water en daarna pas de 
vloer na te drogen met een oude handdoek.

Stap 1:
Wij adviseren om de vloer goed te stofzuigen 
voordat u gaat dweilen, om zo alvast het losliggende 
stof en zanddelen van de vloer te halen. Zorg er bij 
het dweilen altijd voor dat u een schone emmer 
met een schone (gewassen) dweil en schoon water 
gebruikt. U kunt enkel met lauw schoon water 
dweilen, of desgewenst een scheutje Stoneclean 
(Seal-Guard) of R-157 van HMK in het water 
gebruiken (10 á 20 ml per emmer).

Uiteindelijk laat alles een laagje na, ook als u enkel met 
water dweilt. Mocht dit laagje na een bepaalde tijd 
ontstaan zijn, dan adviseren we de vloer een keer goed 
te schrobben volgens het reinigingsplan “Reinigen van 
bestaande vloeren”.  Sowieso is het advies dit één 
keer per jaar of twee jaar te doen, afhankelijk van 
de mate van vervuiling en uw wensen.

https://www.scratchnomore.nl/dealer/vdrijt

