Onderhoud en impregneren van natuursteen voor binnen.
Buiten moeten wij de natuur zijn gang laten gaan. Daar wordt natuursteen gereinigd door
zon en regen.
Natuursteen heeft hierdoor buiten geen aparte bescherming nodig.
Binnen treden er andere vervuilingen op en kan impregnatie gewenst zijn.
Vaak krijgen wij de vraag ‘Wat als ik frisdrank o.i.d. laat vallen?”
Gelukkig is natuursteen veel beter bestand tegen vlekken dan vloerbedekking of hout.
Er zijn honderden soorten natuursteen. De ene is poreus, de ander neemt absoluut geen vocht op.
De meeste natuursteen is wel gevoelig voor zuren (wijn, sinaasappelsap etc.) Zuur kan een doffe plek veroorzaken.
Beschermen:
U kunt uw vloer impregneren. Dit is in principe eenmalig en hoeft niet zoals bij hout steeds weer herhaald te worden.
Alvorens te impregneren alleen met schoon water dweilen (voorkom zeepresten)
Impregneren mag 4-6 weken na het leggen en afvoegen. (maar altijd pas als er geen bouwvocht meer aanwezig is!)
Soorten impregnatie:
- Transparant
U kunt uw vloer transparant impregneren. Hierdoor verandert uw tegel niet van kleur en geniet u 95% bescherming.
Door periodiek te dweilen met groene zeep, of Marseille zeepvlokken opgelost in water, wordt de laatste 5% van het
e
oppervlak beschermd tegen vervuiling. Transparante impregnatie wordt in 2 lagen opgebracht (2 laag na 3 uur droogtijd)
- Kleurverdiepend
U kunt uw vloer ook kleurverdiepend impregneren. Hierdoor wordt de tegel donkerder en worden alle aanwezige
sporenelementen en fossielen benadrukt. De tegel wordt net zo sprekend als wanneer deze nat is. (maar gaat niet
glimmen)
De kleurverdiepende impregnatie sluit de tegel 100% af tegen vervuiling.
Met kleurverdiepende impregnatie kunt u periodiek ook krassen bijwerken.
Hoe te impregneren?
Impregneren mag ca. 4-6 weken nadat de vloer gelegd en gevoegd is. De ondervloer moet absoluut droog en
uitgehard zijn. Deze wachttijd voorkomt dat u vocht onder uw tegel gaat opsluiten.
Het voordeel is, u heeft inmiddels de vloer al een aantal malen gedweild en kan nu heel goed de keuze maken tussen
transparante of kleurverdiepende impregnatie. ** Gebruik in die 4-6 weken geen zeep als u later wilt gaan impregneren!
Stap 1 – Reinig de vloer grondig! (bijvoorbeeld met Finsan Grondreiniger) Als er nog vuil aanwezig is komt dit onder uw
impregnatie! Grondreiniger maakt uw vloer vetvrij en verwijdert de laatste cementsluier. (deze na het impregneren NIET
meer gebruiken) Er mogen geen zeepresten aanwezig zijn alvorens u gaat impregneren! Verwijder de grondreiniger met
schoon water!
Stap 2 – Lees de gebruikshandleiding van uw impregnatie.(echter: kleurverdieper slechts in 1 laag opbrengen! Geen 2
lagen!)
Stap 3 – De allerbeste methode om te impregneren is met behulp van een pluisvrije doek. Gebruik geen kwast, roller,
swiffer of wat dan ook. U brengt de impregnatie dan veel te dik op en loopt grote kans op streepvorming. Bevochtig de
droge doek iets met impregnatie en wrijf de tegel gelijkmatig in. U heeft hierdoor uitstekende controle over de aan te
brengen hoeveelheid. Dun opbrengen en uitwrijven. Doe niet de hele vloer ineens maar neem uw tijd.
Stap 4 – Volgens gebruiksaanwijzing van de impregnatie, de vloer tijdelijk niet belopen.
Succes en veel plezier met uw nieuwe vloer!
Aanbevolen impregnatie en onderhoud:
Transparant: Finsan Vlekpreventie
Kleurverdiepend: Prostone kleurverdieper
Reinigingszeep: Marseille zeepvlokken (1x per 14 dagen een maatbeker door uw dweilwater is voldoende)

Deze informatie mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Borgman en van Dijk, op generlei wijze
worden gekopieerd, overgenomen of worden hergebruikt.
Meer informatie vindt u op onze website: www.borgmanvandijk.nl

