
RICHTLIJNEN KERAMISCHE VLOEREN 
PROPER ZETTEN NA PLAATSING 

Uw mooie vloer is net geplaatst en u krijgt hem niet proper? 
Volg ons advies stap voor stap en wij garanderen u een mooi resultaat! 

Stap 1:
− Gebruik een sterke , professionele intensief reiniger van Berdy of Lithofin

(Intens Clean).

− Neem een emmer met Lauw tot warm water en voeg dit product er aan toe, zoals 
beschreven op de fles.

− Schuur goed in en laat 10 minuutjes intrekken (stel gerust de timer in want dit is 
een belangrijke stap) . Belangrijk is wel dat het nergens mag opdrogen, nat houden 
met de borstel dus (ook goed opletten dat de vloerwarming niet te hoog staat).

− Na 10 minuutjes is het belangrijk om terug even in te schuren. U zal zien dat er meer 
schuimontwikkeling tot stand komt.

− Direct na het inschuren overvloedig spoelen of opnemen met zuiver water. Altijd 
naspoelen met zuiver water! Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat er geen 
rest-residu op de tegels achter blijft.

Deze stap dient te gebeuren om de bovenste vetlagen te verwijderen. Deze dient eerst 
te worden verwijdert om aan de cementsluier te kunnen.

Stap 2: 

Doe dezelfde stappen als stap 1 maar dan met Cementsluier-verwijderaar 
(P803).

Deze stap dient te gebeuren om de cementgebonden sluier te verwijderen die 
onvermijdelijk op de tegel komt tijdens het invoegen...



Stap 3: 

- Doe stap 1 nogmaals over

Deze stap dient te gebeuren om de eerste vetlagen van de tegel af te krijgen. 
Deze kunnen al op de tegel zitten vanuit de fabriek en zolang de cementsluier niet 
is verwijdert, kun je deze laag niet bereiken.

“VOOR EEN DAGELIJKSE OF 
WEKELIJKSE DWEILBEURT RADEN 
WIJ U CERASOL VAN BERDY AAN” 

Heel belangrijk:

- Dit zijn zeer agressieve producten. Wees dus zeer alert naar andere materialen 
zoals Houtsoorten, metalen, natuursteen … die in contact zouden kunnen komen 
met dit product.

Bescherm deze materialen (afplakken, …) tijdens dit proces of nog beter, zorg dat ze 
NIET in contact komen met deze reinigingsproducten om vlekvorming te 
vermijden !!!

- Wij raden ook aan om minimum 3 weken te wachten na het invoegen om deze 
producten te gebruiken. Tot zolang best gewoon Lauw water gebruiken. Een 
voeg heeft nl. 3 tot 4 weken nodig om volledig uit te harden. Indien men dit 
vroeger zou doen, kan er schade optreden aan de voegen

- Vet is DE GROOTSTE VIJAND van keramische tegels. Vermijd dus alles wat vethoudend 
of lijnzaadolie bevat om uw vloer te onderhouden en te poetsen.

- Doe geen grote oppervlaktes in 1 keer maar werk wel de ruimtes af

Tip:
− Hoe herken je een propere vloer? Neem een vod of keukensponsje 

en maak die goed nat. Wrijf die over 1 tegel en die tegel zou in-nat 
moeten zijn… zie je wat parelend water of vlekken in de tegel? Herhaal 
dan gewoon even stap 1.




