ONDERHOUD & GEBRUIK
SCHOONMAKEN
Schoonmaken kan met reguliere schoonmaakproducten (bijv. allesreiniger, groene
zeep, Jiff en schuursponsje) welke geen chemische bestanddelen bevatten. Gebruik
van chloor en bleekhoudende schoonmaakproducten zijn af te raden. Deze kunnen
op den duur de coating/beschermlaag aantasten. Anti-kalkmiddelen bij voorkeur niet
gebruiken. Maximaal eens in de 3 maanden enkel op kranen of glazen douchewand
toepassen en direct met veel water schoonspoelen.
GEBRUIK
Vloeren
Hoewel Béton Ciré Pro-vloeren behoorlijk krasvast zijn is het aan te raden om onder
stoel- en tafelpoten viltjes te plaatsen. Vuil en met name zandkorrels kunnen krassen
in de coating/beschermlaag veroorzaken. Een ‘droogloopmat’ bij de ingang kan het
meeste vuil opvangen. Op donkere kleuren zijn krassen eerder zichtbaar dan bij een
licht oppervlak.
Douche- en badkamervloeren
Voorkom dat er plekken zijn waar dagenlang water blijft staan, met name onder/
en of in combinatie met badproducten, plantenbakken, matjes, etc. De combinatie
van zeephoudende producten en water kan na lang inwerken de coating aantasten.
Kalkaanslag op douchewanden kan worden vermeden door het oppervlak na het
douchen te drogen.
Aanrechtbladen
De coating is bestand tegen koude en warmere vloeistoffen en vetten. Voorkom
echter dat kokend hete vloeistoffen direct op het Béton Ciré Pro-oppervlak terecht
komen. Ook dienen (vloeibare) producten met ‘bijtende’ ingrediënten zoals
bijvoorbeeld mosterd, kerrie, rood fruit en olijfolie niet te lang op het oppervlak te
blijven liggen. Er bestaat een risico dat deze na langere tijd toch door de afwerklaag
kunnen doordringen en een vlekje kunnen veroorzaken. Het Béton Ciré Pro-oppervlak
is niet geschikt om direct op te snijden of om hete pannen of ovenschalen op te
plaatsen.
Wanden
Geen bijzonderheden
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BESCHADIGINGEN
Zodra beschadigingen in het Béton Ciré Pro-oppervlak zijn ontstaan dienen
deze direct te worden hersteld. Krassen en butsen kunnen de coating dermate
beschadigen dat vuil en vocht kan doordringen tot in de Beton Ciré Pro-stuclaag.
Daarnaast kunnen verwaarloosde beschadigingen onherstelbare verkleuringen en
verdere (vocht)schade als gevolg hebben.
Indien behalve de coating ook de Beton Ciré Pro-stuclaag is beschadigd; eerst
de Beton Ciré Pro-stuclaag plaatselijk opvullen/herstellen/aanhelen. Een klein
kleurverschil met de eerdere stuclaag is hierbij mogelijk.
Indien alleen de coating/afwerklaag is beschadigd; coatinglaagje licht opschuren met
schuurpapier korrel 180 en een nieuwe laag (lagen) coating aanbrengen.
ONDERHOUD
Onderhoud van het Beton Ciré Pro-oppervlak is onvermijdelijk om duurzaamheid van
het product en de afwerrklagen te garanderen. Het is daarom van essentieel belang
om de instructies te respecteren.
Oppervlak behandeld met een was (ciré)
Afhankelijk van de staat van het oppervlak is het aan te raden de behandeling te
herhalen. Afhankelijk van het gebruik eens in de 2 maanden. Oppervlak behandeld
met een was zijn dweilproof maar niet volledig waterdicht of bestand tegen oliën, etc.
Vloeren en aanrechtbladen afgewerkt met een PU-coating
Afhankelijk van het gebruik en de intensiteit van schoonmaken is het advies eens in
de 3 à 4 jaar een nieuwe laag PU-coating aan te brengen. Het bestaande oppervlak
dient dan eerst ontvet, gereinigd en licht geschuurd te worden. Vervolgens kan een
nieuwe laag coating worden aangebracht. De beton cire pro vloercoating beschermt
tegen koude en warmere vloeistoffen en vetten. Voorkom echter dat (vloeibare)
producten te lang op het oppervlak blijven liggen. Er bestaat een risico dat deze
na enige tijd toch door de afwerklaag kunnen doordringen en een vlekje kunnen
veroorzaken.
(Badkamer) wanden afgewerkt met een PU-coating
Afhankelijk van het gebruik en de intensiteit van schoonmaken is het advies eens in
de 6 à 7 jaar een nieuwe laag PU-coating aan te brengen. Het bestaande oppervlak
dient dan eerst ontvet, gereinigd en licht geschuurd te worden. Vervolgens kan een
nieuwe laag coating worden aangebracht.
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