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Vooraf:
Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door. 
Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: De vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies 
bij uw tegelleverancier). De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit 
vergemakkelijkt de reiniging).
 
Testen:
Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, 
het effect en de werktijd te bepalen.
 
Reinigen:
Circa 48 uur na het leggen 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 de HMK R183 Cementsluier EX. Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, 
schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld 
de HMK Z941 of de HMK Z942 en goed na spoelen met schoon water.  Indien de voegsluier 
een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de HMK R187 Peeling cleaner 
toegevoegd worden om de voegsluier uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen. HMK 
R183 dient geneutraliseerd te worden met HMK R157 Intensieve tegelreiniger. 
Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de HMK R183, zie onderstaande link: 

https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r183-natursteinreiniger-zementschleier-ex.html

Beschermen: (optioneel)
Om aanhechting van vervuiling tegen te gaan en het lopende onderhoud te vergemakkelijken is het 
raadzaam de vloer te impregneren met de HMK S243 Porcelanato impregneer. Voordat de impregneer 
kan worden toegepast dient het restvocht percentage <4% te zijn. De vloer moet droog, vlekvrij 
en koud zijn. Aanbrengen van de HMK S243 impregneer met een blokkwast, kortharige roller of 
verzegelingsborstel. 10 minuten laten intrekken en daarna residu verwijderen met een pluisvrije doek. 
Minimaal 6 uur na behandeling niet belopen. De volledige beschermende werking ontwikkelt zich na 
72 uur droogtijd.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de HMK S243, zie onderstaande link: 

https://www.moellerstonecare.nl/hmk-s243-feinsteinzeug-impraegnierung.html



Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of 
indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te 
gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het 
product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

Onderhoud

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Onderhoud en reinigen bij normale vervuiling buiten:
Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Voor dagelijks/wekelijks 
onderhoud, vegen en stof/zand vrij houden. Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het 
gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de tegels en naspoelen met (schoon) 
water om egaal achtergebleven vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met 
HMK R157 Intensieve tegelreiniger, 1:10 mengen met (schoon) water, 10 minuten weken, schrobben met een 
doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de HMK Z941 of de HMK Z942 of 
gebruik maken van bijvoorbeeld een schrobzuigautomaat. Na het reinigen goed naspoelen met (schoon) water.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de HMK R157, zie onderstaande link:

https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html
 
Onderhouden en reinigen bij zware vervuiling buiten:
Voor toepassing het oppervlak stof en zand vrijmaken. Bij zware vervuiling kan de HMK R157 Intensieve 
tegelreiniger vervangen worden door de HMK R161 Grondreiniger voor porcelanato en afhankelijk van de 
zware vervuiling combineren met de HMK R187 Peeling cleaner. Verwerking van de HMK R161, 1:10 mengen 
met (schoon) water, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe 
kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de HMK Z941 of de HMK Z942 of gebruik maken van bijvoorbeeld een 
schrobzuigautomaat. Na reiniging goed naspoelen met (schoon) water. Indien de zware vervuiling een behoorlijke 
hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de HMK R187 Peeling cleaner toegevoegd worden om de zware 
vervuiling uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen. Na het reinigen goed naspoelen met (schoon) 
water. 

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de HMK R161, zie onderstaande link:

https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r161-feinsteinzeug-grundreiniger.html
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Schoonmaakgereedschap in combinatie met de genoemde HMK producten:

HMK Z944 HMK Z945 HMK Z217.B

HMK Z940 HMK Z941 HMK Z942

Zachtste doodlebug 
schuurpad. Geschikt voor 
het uitboenen en (licht) 
inboenen. Geschikt voor 
het droog polijsten van 

schone vloeren.

Geschikt voor (lichte) 
dagelijkse reinigingstaken. 
Met name geschikt voor 
het inboenen. Verwijdert 
licht aangehecht vuil en 

schrobstrepen.

Geschikt voor middelzware 
schrobtaken.Geschikt voor 

het dagelijks onderhoud van 
harde vloeren.
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Verbruik:

HMK R157 Intensieve tegelreiniger  circa 10 to 20 m2 per liter
HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger   circa 10 tot 20 m2 per liter
HMK R161 Grondreiniger voor porcelanato  circa 10 tot 20 m2 per liter
HMK R183 Cementsluier EX    circa 10 tot 20 m2 per liter
HMK R187 Peeling cleaner    circa 5 tot 20 m2 per liter
HMK S243 Porcelanato impregneer   circa 4 tot 20 m2 per liter
 
Belangrijk:
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.
 
Veiligheid:
Buiten bereik van kinderen houden!
 
Bij verwerking van de HMK R157 Intensieve tegelreiniger moet gezorgd worden voor voldoende 
ventilatie.
 
Bij de verwerking van de HMK R161 Grondreiniger voor porcelanato moeten de ruimtes goed 
geventileerd worden, draag beschermende handschoenen. Bij aanraking met de ogen grondig en 
met veel water spoelen en arts consulteren. Veroorzaakt zware etsplekken. Besmette kleding direct 
uittrekken. Levensmiddelen verwijderen, geurovername mogelijk.
 
Bij de verwerking van de HMK R183 Cementsluier EX, moeten zuurgevoelige oppervlakken, gepolijste 
of gezoete natuursteen, kalksteen, marmer, sierbetonsteen, metaal, kunststof en andere stoffen,
beschermd worden, deze kunnen worden aangetast als ze in direct contact komen met HMK R183 of 
de vrijkomende dampen. Niet in de felle zon gebruiken!
 
Bij het toepassen van de HMK R187 Peeling cleaner als toevoeging aan één van bovenstaande 
producten moeten de veiligheids eisen van dat betreffende product worden aangehouden.
 
Opslag:
Bewaar HMK R157, HMK R159, HMK R161, HMK R183, HMK R187 en HMK S243 gesloten bij een
temperatuur tussen de +12ºC en +25ºC op een droge donkere plaats. HMK R157, HMK R159, HMK 
R161, HMK R183, HMK R187 en HMK S243 kunnen een aantal jaren bewaard worden.


