Onderhoudsadvies natuurstenen vloer
Marmer
na 4 dagen (de 5e dag) na het leggen, de marmer vloer grondig reinigen en het bouwvuil verwijderen met
R155 Grondreiniger
de vloer 8 à 10 weken laten drogen, tijdens deze droogperiode de vloer schoon houden met lauwwarm water
of eventueel met R155
na deze droogperiode, 24 uur vóór impregneren, de vloer nogmaals grondig reinigen met R155 .
hierna de vloer impregneren met S234 vlekstop (neutraal) of met vlekstop S242 (kleurverdiepend).
Eventueel kunt u de vloer vervolgens in de was zetten met P319 Polish
verder kunt u de vloer regelmatig reinigen en onderhouden met P324 Edelzeep-dweilwas.
jaarlijks kunt u de vloer nogmaals grondig reinigen met R155, en de P319 Polish herhalen.
Graniet
na 4 dagen (de 5e dag) na het leggen, de marmer vloer grondig reinigen en het bouwvuil verwijderen met
R155 Grondreiniger
de vloer 8 à 10 weken laten drogen, tijdens deze droogperiode de vloer schoon houden met lauwwarm water
of eventueel met R155
na deze droogperiode, 24 uur vóór impregneren, de vloer nogmaals grondig reinigen met R155 .
hierna de vloer impregneren met S234 vlekstop (neutraal) of met vlekstop S242 (kleurverdiepend).
Eventueel kunt u de vloer vervolgens in de was zetten met P319 Polish
verder kunt u de vloer regelmatig reinigen en onderhouden met P324 Edelzeep-dweilwas.
jaarlijks kunt u de vloer nogmaals grondig reinigen met R155, en de P319 Polish herhalen.
Leisteen en kwartsiet
na 4 dagen (de 5e dag) na het leggen, de marmer vloer grondig reinigen en het bouwvuil verwijderen met
R155 Grondreiniger. Eventueel is R63 te gebruiken voor een intensieve reiniging. Echter, is dit niet mogelijk bij
Kotah Stone, omdat deze steensoort veel calcium bevat.
de vloer 8 à 10 weken laten drogen, tijdens deze droogperiode de vloer schoon houden met lauwwarm water
of eventueel met R155
na deze droogperiode, 24 uur vóór impregneren, de vloer nogmaals grondig reinigen met R155 .
wij adviseren, voor een goede bescherming tegen vet en vuil, gebruik te maken van S234 vlekstop (neutraal)
voor een goed resultaat. Als u een kleurverdiepende waslaag wilt aanbrengen, kan dit met S235.
Een zijdeglans kunt u bereiken door S237 te gebruiken.
voor zachte leisteensoorten (waaronder Mustang, Blackberry of een Braziliaanse lei) kunt u ook P323 slijtvaste
coating gebruiken Deze kunt u maandelijks aan het dweilwater toevoegen.
verder kunt u de vloer regelmatig reinigen en onderhouden met P324 Edelzeep-dweilwas.
jaarlijks kunt u de vloer nogmaals grondig reinigen met R155, en vervolgens 24 uur later de P323.

Het advies is om tijdens het periodieke onderhoud de vloerverwarming uit te zetten, en ten alle tijden eerst een proefstuk op
te zetten in plaats van direct de hele vloer. Alle bovengenoemde producten kunt u via ons bestellen.
In de bijlage de productbeschrijvingen. Voor ondeskundig gebruik van de producten is Van Leeuwen natuursteen niet
aansprakelijk.

HMK R155 Grondreiniger -zuurvrijEen zuurvrije intensieve reiniger.
Een superieure, neutrale reiniger voor al het nieuwe en bestaande kalkhoudende natuursteen zoals marmer, solnhofener en travertin maar ook voor
tegels en plavuizen. Speciaal ontwikkeld om lichte cementsluier, bouwvuil en
waslagen soepel te verwijderen.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: ja
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product 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).
Verbruik
De benodigde hoeveelheid HMK R155 is afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlakte en de mate van de vervuiling.
Algemeen kan het volgende aangehouden worden: 1 liter HMK R155 op 1 liter schoon water is ca. 10m² en 1 liter HMK R155
op 20 liter schoon water is ca. 80m².
Testen
Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en
de werktijd te bepalen.
Werkwijze
Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur.Verdunnen: afhankelijk van de vervuiling HMK R155 verdunnen
met schoon water variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent
tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Wanneer
er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij HMK Z702 ontschuimer in de waterzuiger te doen (deze vermindert de schuimvorming). Verwerken: Dit dweilend opbrengen met bijv. een mop of een zachte spons, laten intrekken gedurende 10 tot 20 minuten (maar laat HMK R155 niet opdrogen), opschrobben met bijv. een borstel of pad en goed naspoelen met
schoon water. Herhalen: Meerdere keren naspoelen kan nodig zijn, zeker als daarna een impregnaat (zoals de HMK S34) of
polisher wordt gebruikt. Een tweede en derde keer herhalen van de bovenstaande werkwijze kan nodig zijn voor hardnekkige
vlekken.
Achteraf
Indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was
bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat de vloer dan 24 uur drogen.
Veiligheid
Niet vlambaar. Niet zuurhoudend. Milde geur. Buiten bereik van kinderen houden.

HMK P324: Edelzeep -vloerzeepEdelzeep voor alle natuur- en kunststofgebonden steen
HMK P324 Edelzeep -vloerzeep- is een milde alkalische, neutrale onderhoudsreiniger met speciale, natuurlijke onderhoudscomponenten. Door regelmatig
gebruik wordt het oppervlak mooier. De natuurlijke kleurstructuur wordt verdiept en geeft het oppervlak een warm onderhouden aanzicht. Het oppervlak
wordt merkbaar vuilafstotend en ongevoeliger voor vlekken. De vloer wordt onderhoudsvriendelijker in het gebruik. Alle bestanddelen zijn en blijven in water
oplosbaar, daardoor bouwt HMK P324 Edelzeep -vloerzeep- geen laagjes op. De
opbouw van grijze kalkzeepresten wordt door gebruik van speciale grondstoffen
vermeden. Bevat: tensides, natuurzeep, conserveringsmiddel, geurstoffen.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: nee
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Gebruik HMK P324 Edelzeep -vloerzeep- op een droog oppervlak
Verbruik
Voeg voor de dagelijkse reiniging 25 à 50 ml van het product toe aan 10 liter warm water.
Testen
Niet noodzakelijk
Werkwijze
Een kleine hoeveelheid HMK P324 Edelzeep -vloerzeep- in het dweil- of mopwater mengen en hiermee normaal dweilen of
moppen. Niet droog nadweilen of moppen. Bij nieuwe vloeren iets meer HMK P324 gebruiken
Achteraf
Kan na drogen worden opgepoetst
Veiligheid
HMK P324 Edelzeep -vloerzeep- bevat geen gevaarlijke stoffen. Buiten bereik van kinderen houden.
Opslag
Bewaar de HMK P324 Edelzeep -vloerzeep- op een droge koele plaats tussen de 12C en 25C. HMK P324 Edelzeep -vloerzeepis meerdere jaren houdbaar. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

HMK S234 Vlekstop -Top EffectVlekstop olie, vet, vuil en waterafstotend.
HMK S234 is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van oplosmiddelen. Door de impregnering wordt binnendringen van water, vet, vuil, olie en
verf voorkomen bij alle natuursteen bewerkingen (zacht en hardgesteente) en
kunststeen, niet geglazuurde tegels, baksteen en klinkers binnen en buitenshuis.
De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: ja
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlekvrij oppervlak
Verbruik
Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 4-20m² per liter
Testen
Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect de hoeveelheid
en de werktijd te bepalen.
Werkwijze
Schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en
laat hem drogen (max restvochtgehalte 2-4%). Breng HMK S234 met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime
hoeveelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterk zuigende oppervlakken na ca. 24 uur opnieuw.
Bij zwakzuigende oppervlakken HMK S234 verdunnen met verfverdunner ca. 1:10. Verwijder overtollig HMK S234 voor het
indrogen volledig met wisser, doeken of tissuepapier. Buiten en bij gevels kan HMK 34n ook op het te behandelen materiaal
worden gespoten (airless). Indien er nog teveel aan impregneer aanwezig binnen 12 uur verwijderen met terpentine, na 12
uur met HMK R154 Lösefix -wateroplosbaar- verwijderen..
Achteraf
Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-6 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden.
Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte materialen en oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen
niet met dit product behandelen of besmetten. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.
Veiligheid
Bij het verwerken van HMK S234 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een ademmasker met filter dragen.
Levensmiddelen verwijderen vanwege geur overname. De achterblijvende vaste stof is niet schadelijk. Buiten bereik van
kinderen houden.
Opslag
Bij koel en droog opslaan is HMK S234 ca. 2 jaar te bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

HMK S242 Kleurverdiepende bescherming
Kleurverdiepende impregneer
HMK S242 is een gebruiksklaar kleurverdiepende impregneermiddel op basis
van oplosmiddelen. Door de impregnering wordt binnendringen van water en
vuil voorkomen bij alle natuursteen bewerkingen (zacht en hardgesteente) en
kunststeen, niet geglazuurde tegels, baksteen en klinkers binnen- en
buitenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden sterk beïnvloed.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: ja
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlekvrij oppervlak
Verbruik
Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 4-20m² per liter
Testen
Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect de hoeveelheid en
de werktijd te bepalen.
Werkwijze
Schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en
laat hem drogen (max restvochtgehalte 2-4%) Breng HMK S242 met een zachte kwast of een roller met korte haren gelijkmatig aan. Behandel sterkzuigende oppervlakken eventueel na ca. 60 minuten opnieuw. Bij zwakzuigende oppervlakken HMK
S242 verdunnen met verfverdunner ca. 1:10. Verwijder overtollig HMK S242 voor het indrogen volledig met wisser, doeken
of tissuepapier. Buiten en bij gevels kan HMK 42 ook op het te behandelen materiaal worden gespoten (airless). Binnen 12
uur kan eventueel te veel aan impregneer verwijderd worden met terpentine. Na 12 uur drogen dient men HMK R154 Lösefix
-wateroplosbaar- te gebruiken.
Achteraf
Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-8 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden.
Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte materialen en oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen
niet met dit product behandelen of besmetten. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.
Veiligheid
Bij het verwerken van HMK S242 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een ademmasker met filter dragen.
Levensmiddelen verwijderen vanwege geur overname. De achterblijvende vaste stof is niet schadelijk. Buiten bereik van
kinderen houden.
Opslag
Bij koel en droog opslaan is HMK S242 ca. 2 jaar te bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

HMK P319 Marmer- en graniet polish
Verzorgende emulsie voor alle gepolijste natuurstenen oppervlakken
HMK P319 Marmer- en graniet polish is een beschermende en verzorgende
emulsie met was voor gepolijste vloeren van natuur- en kunststenen oppervlakken. Het product geeft na oppoetsen een sterke hoge glans, vermindert het
indringen van vocht, huishoudzuren en vuil. HMK P319 Marmer- en graniet
polish vermindert sterk bij regelmatig gebruik het ontstaan van loopsporen in
de steen.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: nee
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Gebruik HMK P319 Marmer- en granietpolish op een schoon en droog
oppervlak.
Verbruik
Algemeen kan het volgende worden aangehouden ca. 10-20m² bij geconcentreerd product. Met warm water gemengd tot
150m² per liter.
Testen
Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om de hoeveelheid het effect en
de werktijd te bepalen.
Werkwijze
De vloerverwarming uitschakelen, de vloer moet zgn. natuursteenkoud zijn. HMK P319 Marmer- en graniet polish goed
schudden voor gebruik. Breng HMK P319 Marmer- en graniet polish verdund met warm water 1:5 tot 1:20 dun en gelijkmatig
op met zachte doek of vlakmop laat het indrogen. Voor het geheel droog is opwrijven met een zachte doek of machinaal met
een viltschijf, rode of beige pad. Voor glans behoud kan HMK P319 Marmer- en graniet polish in het wis-water worden
meegenomen in een verhouding van 1:50. Grote oppervlakken in gedeeltes behandelen.
Achteraf
Vloeren niet belopen tijdens het droogproces.
Veiligheid
HMK P319 Marmer- en graniet polish bevat geen gevaarstoffen. Buiten bereik van kinderen houden.
Opslag
Bewaar HMK P319 Marmer- en graniet polishvorstvrij op een droge koele plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

HMK S235 Kleurverdieper -matVerzegeling voor splijtmateriaal en ruwe, zuigende natuursteen soorten.
HMK S235 is een gebruiksklare verzegeling, conservering op basis van acrylaten.
Door de conservering wordt binnendringen van water en vuil bij grof geslepen,
geborstelde, gezandstraalde, gevlamde en splijtruwe oppervlakken (zachte en
harde gesteente) marmercomposiet, kunststeen en terrazzo voorkomen. De
kleur en structuur van het oppervlak worden sterk beïnvloed. HMK S235 geeft
het zgn. nateffect.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: nee
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlekvrij oppervlak.
Verbruik
Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 5-10m² per liter.
Testen
Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect de hoeveelheid en
de werktijd te bepalen.
Werkwijze
Schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en
laat hem drogen (max restvochtgehalte 2-4%) Breng HMK S235 met een zachte kwast of een roller met korte haren gelijkmatig
aan. Herhaal de bewerking bij onvoldoende kleurverdieping na ca. 12 uur. Bij zwak zuigende oppervlakken kan HMK S235
verdund worden met verfverdunner ca. 1:10. De dampdoorlaatbaarheid wordt sterk beperkt.
Achteraf
Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-8 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden.
Gedurende de droogtijd het oppervlak beschermen tegen water. Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte
materialen en oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product behandelen of besmetten.
De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.
Veiligheid
Bij het verwerken van HMK S235 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een ademmasker met filter dragen.
Levensmiddelen verwijderen vanwege geur overname. De achterblijvende acrylaat is niet schadelijk. Buiten bereik van
kinderen houden.
Opslag
Bij koel en droog opslaan is HMK S235 meerdere jaren te bewaren Buiten bereik van kinderen bewaren.

HMK S237 Verzegeling met zijdeglans
Verzegeling voor alle ruwe natuursteen en splijtmateriaal
HMK S237 is een gebruiksklare verzegeling op basis van acrylaten. Door de
verzegeling wordt binnendringen van water en vuil bij grof geslepen, geborstelde, gezandstraalde, gevlamde en splijtruwe oppervlakken (zachte en harde
gesteente) marmercomposiet, kunststeen en terrazzo voorkomen. De kleur en
structuur van het oppervlak worden sterk beïnvloed. HMK S237 geeft het z.g.
nateffect.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: nee
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlekvrij oppervlak
Verbruik
Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 5-10m² per liter
Testen
Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect de hoeveelheid en
de werktijd te bepalen.
Werkwijze
Schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en
laat hem drogen (max restvochtgehalte 2-4%) Breng de HMK S237 met een zachte kwast of een roller met korte haren in
ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Herhaal de bewerking bij onvoldoende kleurverdieping
na ca. 12 uur. Bij zwak zuigende oppervlakken kan de HMK S237 verdund worden met verfverdunner ca. 1:10. De dampdoorlaatbaarheid wordt sterk beperkt.
Achteraf
Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-6 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden.
Gedurende de droogtijd het oppervlak beschermen tegen water. Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte
materialen en oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product behandelen of besmetten.
De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.
Veiligheid
Bij het verwerken van de HMK S237 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een ademmasker met filter dragen.
Levensmiddelen verwijderen vanwege geur overname. De achterblijvende acrylaat is niet schadelijk. Buiten bereik van
kinderen houden.
Opslag
Bij koel en droog opslaan is HMK S237 meerdere te bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

HMK P323 Slijtvaste zijdeglans
Zijdeglans voor natuursteen en onverglaasde tegels
HMK P323 Slijtvaste zijdeglans is een glans- en onderhoudsmiddel. Geschikt
voor ruwe, matte, en doffe vloeren van natuursteen en keramiek zoals betonsteen, asfalttegels, tegels en plavuizen. Zonder uitwrijven krijgt de vloer een
mooie zijdeglans en wordt eenvoudiger in onderhoud. De beschermlaag werkt
water- en vuil afstotend.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: nee
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Op een schone, droge en vlekvrije vloer aanbrengen
Verbruik
Afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak ca. 15 tot 30 m² per liter (puur). Indien toegepast als dweilwas voor
onderhoud van uw vloer: ca. 100 à 200 ml HMK P323 Slijtvaste zijdeglans per 10 liter water, verbruik ca. 150-250 m²/liter.
Testen
Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of losse tegel om het effect, de hoeveelheid en de
werktijd te bepalen
Werkwijze
Schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en
laat hem drogen tot max. restvochtgehalte van ca. 2-4% HMK P323 Slijtvaste zijdeglans schudden voor gebruik. Verdun het
product bij de eerste behandeling 1:10 met helder water. Breng HMK P323 Slijtvaste zijdeglans dun en gelijkmatig aan met
een niet pluizende lap, spons of platte vloerzwabber. Breng HMK P323 Slijtvaste zijdeglans bij sterkzuigende vloeren
geconcentreerder aan.
Achteraf
Indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud kunt u de vloer na drogen direct weer in gebruik nemen. Droogtijd
afhankelijk van de luchtvochtigheid en luchtcirculatie 50 tot 60 minuten
Veiligheid
Niet vlambaar. Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden.
Opslag
Indien koel en donker opgeslagen, dan is HMK P323 Slijtvaste zijdeglans is meerdere jaren houdbaar. Buiten bereik van
kinderen bewaren.
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

