Plaatsen en onderhoud cementtegels
Voorbereiding en plaatsing
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Na afhaling of levering de bestelling controleren, klachten doorgeven binnen 48 uur. Kleine afwijkingen in maat
en kleur zijn inherent aan dit handgemaakte product.
Tegels zijn 16 mm dik. Bij verlijming moeten we 2 cm dikte rekenen.
Voordat u de vloer gaat plaatsen, maak een tegelplan. Werk zoveel mogelijk vanuit het midden, zodat een zo
groot mogelijk vlak van onverzaagde patroontegels ontstaat.
Tegels dienen gezaagd te worden met een diamantzaag. Was het slijpsel dat op de tegels komt onmiddellijk af
met schoon water.
Wij adviseren om de tegels altijd te verlijmen met een witte flexibele (waterbestendige) cementlijm. De
ondergrond dient vlak, onbuigzaam, schoon, droog en vetvrij te zijn. Eventueel de ondergrond behandelen met
een daarvoor bedoelde voorstrijk om hechting van lijm op ondergrond te verhogen.
Werk netjes; verwijder altijd onmiddellijk vuil, overtollige lijm- en voegmiddelen om meer werk te
voorkomen. Doe dit met een vochtige, propere spons.
Gebruik een flexibele lijm om (kleine) dikteverschillen in de tegels op te vangen. Bevochtig eventueel de
achterkant van de cementtegel zodat de lijm beter hecht.
Neem een lijmkam van tenminste 6 mm. Streef naar een smalle voeg van max. 2 mm. De patronen komen
dan het mooiste uit met een smalle voeg.
Druk de tegel met de hand in de lijm en zorg ervoor dat deze op gelijk niveau ligt als de omliggende tegels.
Gebruik geen hamer.
Als u ook plinten plaatst, let dan op het doorlopen van de voeg.
Voor het invoegen, mag de vloer één tot tweemaal geïmpregneerd worden met “Berdy Impregna+”. Zorg dat
de vloer kurkdroog en zeker helemaal proper is.
Gebruik altijd een grijs, eventueel zilvergrijs voegmiddel. Nooit antraciet of zwart; deze pigmenten kunnen
ernstige vlekken veroorzaken in cementtegels.
Voeg per m2 en maak ook schoon per m2. Ververs regelmatig uw spoelwater.
Na droging van de vloer, eventueel vuil en / of cementsluier verwijderen met de producten van Berdy. Na 2
dagen controleren of de vloer goed droog is, gebruik daarvoor de “plastic zak truck”: leg ’s avonds een schone
plastic zak plat op de vloer. Pas al er de volgende ochtend geen condens op de onderzijde van de plastic zak
zit, is de vloer droog genoeg om te impregneren.
Impregneren doet u door middel van Berdy Impregna+ aan te brengen op een sponsje, roller of katoenen doek
in 4 tot 6 dunne laagjes (droogtijd daartussen ongeveer 2 uur). In hal, keuken, badkamer 6 laagjes
opbrengen.
Tussentijds maar ook daarna, indien nodig vanwege andere werkzaamheden, de vloer afdekken met katoenen
lakens. Gebruik nooit stucloper of dozen karton/hardboard. Deze geven onuitwisbare krassen.
Eventuele uitzettingsvoegen afkitten met een schimmelwerende zuurvrije kit.

Ecologisch onderhoud
•
•

De vloer een eerste maal poetsen met een vloeremulsie van Ecotec. Verdunnen 1/1. Polier daarna met een
zachte doek.
De komende zes maanden : wekelijks onderhoud
• Eerste week : met de vloeremulsie van Ecotec (5% in het kuiswater).
• Vanaf tweede week : met de vloerzeep van Ecotec poetsen (5% in het kuiswater).
• In de eerste maanden moet de vloer nog verzadigen, daarom raden wij aan om in een keuken een voetmat
te leggen bij het kookeiland. Deze voetmat kan uiteraard weg na een maand of twee. Gebruik NOOIT
chloor, bleekmiddel of zuurhoudende schoonmaakmiddelen en let op met azijn en thee. Indien je hiermee
morst, onmiddellijk oppoetsen. Cementtegels hebben de eigenschap van te blijven uitharden en worden
steeds mooier en mooier.

Ander (niet ecologisch) onderhoud
•

•

Vloer onderhouden met Lithofin Wash&Clean. Af en toe de vloer goed schrobben met een zachte zeep. Altijd
goed naspoelen met helder water. Na het spoelen, een dopje Lithofin Wash&Clean toegeven aan een emmer
water, afdweilen en laten drogen. Indien u meer glans op de vloer wil, kan u overschakelen naar Lithofin
Glans&Schoon; zelfde procedé.
In de eerste maanden moet de vloer nog verzadigen, daarom raden wij aan om in een keuken een voetmat te
leggen bij het kookeiland. Deze voetmat kan uiteraard weg na een maand of twee. Gebruik NOOIT chloor,
bleekmiddel of zuurhoudende schoonmaakmiddelen en let op met azijn en thee. Indien je hiermee morst,
onmiddellijk oppoetsen. Cementtegels hebben de eigenschap van te blijven uitharden en worden steeds mooier
en mooier.

TIPS :
LIJMEN EN VOEGEN :
•
•
•

Na het aanmaken van de tegellijm/voegsel : enkele minuten laten rusten en daarna opnieuw mixen. Zo
verlengt u de werkingstijd!
Klaargemaakte tegellijm/voegsel mag achteraf niet meer verdund worden met water!
Respecteer de hoeveelheid water die op de zak aangegeven wordt. Teveel water toevoegen vermindert de
kwaliteit van uw tegellijm/voegsel.

EXTRA :
Huis van Haaz adviseert producten van Ecotec, Berdy en Lithofin. Huis van Haaz heeft deze producten getest en
goedgekeurd. Bij gebruik van andere producten is dat op risico van de klant zelf.

Cementtegels…. de juiste gebruiksaanwijzing
Cementtegels worden op ambachtelijke wijze vervaardigd en dit maakt ze daarom
ook zo uniek. Uniek is dan ook de behandeling en het onderhoud ervan. Hier volgen
enkele belangrijke tips en adviezen - geleerd uit onze jarenlange ervaring - die
belangrijk zijn voor een langdurig genot van uw nieuwe cementtegels.
1. Impregneren VOOR het plaatsen

Vaak worden cementtegels vóór het plaatsen al 1*geïmpregneerd. Impregneren met IMPREGNA+ voorkomt tijdens het invoegen het indringen van de cementsluier in de poreuze
oppervlakte van de tegels. Het oppervlakte moet zuiver en absoluut droog zijn alvorens te
impregneren. Stelt U toch vervuiling vast, dan dient U eerst stap 2 uit te voeren alvorens met
het impregneren te starten.

2. Reinigen

Indien aanwezigheid van cementsluier
Indien er na het invoegen toch cementsluier aanwezig is, moet deze met cementsluierverwijderaar worden verwijderd met CENA. Deze cementsluierverwijderaar is speciaal ontworpen
voor kalkhoudende tegels. Eén liter CENA mengen met 10L lauw water; aanbrengen; schuren;
5 minuten laten inwerken en vervolgens grondig naspoelen en droogdweilen.Zorg er telkens voor
géén grote oppervlaktes in één keer te willen doen. Het product moet egaal over de tegels
verspreid worden.
Indien GEEN cementsluier aanwezig
Voor het grondig reinigen van uw cementtegels na het verwijderen van de cementsluier of indien
uw tegels toch nog onvoldoende zuiver zijn, gebruikt u best PIRAAT. PIRAAT verwijdert alle
zware vervuiling. Dus kan ook op oude cementvloer gebruikt worden wanneer de cementvloer
nog eens terug helemaal moet opgefrist worden. Meng één liter PIRAAT met 10L lauw water;
aanbrengen; schuren; 5 minuten laten inwerken en vervolgens grondig naspoelen en droog
dweilen. Zorg er telkens voor géén grote oppervlaktes in één keer te willen doen. Het product
moet egaal over de tegels verspreid worden.

3. Impregneren na het plaatsen

Daar cementtegels poreus zijn, is het aanbevolen het oppervlak na het reinigen te beschermen
tegen het indringen van vuil en vlekken. Dit gebeurt door 4 tot 6 lagen IMPREGNA + aan te
brengen. Zo krijgt uw cementvloer een onmiddellijke en blijvende bescherming tegen vlekken
en water.Let wel ook na het impregeneren houden cementtegels niet van zuren; zorg er dan
ook voor die steeds onmiddellijk grondig met water na te spoelen. IMPREGNA + verdiept de
kleur van uw vloer.

4. Ecologisch onderhoud

Voor het reiniging van alle houten-, stenen-, kurken- of linoliumvloeren binnenshuis. Ecotec
producten kunnen ook als onderhoudsproduct voor geboende of geöliede vloeren gebruikt worden.
Ecotec vloeremulsie : Deze emulsie is een voedings-en beschermingsmiddel uit canaubawas
en cocoszeep. Ze bezit zowel verzorgende als reinigende eigenschappen. Er ontstaat een
openporige waterafstotende waslaag, die uw tegels een ‘warme’patine geven.
Ecotec vloerzeep: deze niet schuimende zeep is een mengeling van verschillende hoogwaardige
plantaardige zeepsoorten, lijnolie en ontvettende oliën en harsen. Voor een optimaal resultaat
gebruikt U de zeep voor uw wekelijks onderhoud van uw tegels.
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