ONDERHOUDSADVIES TERRAZZO KEUKENBLADEN
De terrazzo bladen van Van Rijbroek Terrazzo zijn goed belastbaar maar vragen op een aantal specifieke punten uw aandacht. In de eerste plaats is het goed om te weten dat het een
cementgebonden product betreft. Dit maakt dat het product gevoelig is voor belasting van
zuur, loog, chloor en andere zaken. Indien mogelijk moet contact worden voorkomen en bij
morsen dient het gemorste zo spoedig mogelijk te worden opgeruimd.
Indien op het oppervlak om enige reden kalkspatten, roestvlekken of dergelijke zijn gevormd,
gebruik dan géén chemische middelen om deze te verwijderen. Verwijder de vlek met staalwol, zeep of een schuurpoeder. Mocht op enig moment het terrazzo blad dermate sterke
vervuiling of krasvorming kennen dat u dit hindert, dan is het altijd mogelijk om het blad door
Van Rijbroek Terrazzo opnieuw te laten schuren en/of slijpen.
Wij impregneren onze terrazzo bladen met een geconcentreerde vorm van ambras T zodat
het blad goed beschermd is. Op ten duur slijt deze impregneer laag. Om de impregneerlaag
weer optimaal te maken, gebruik het onderhoudsmiddel van Studio Terrazzo om het blad
optimaal te onderhouden.
Wij adviseren om bij een terrazzo blad met een crème/witte basis, het blad 1 keer per maand
te onderhouden. Bij zwarte bladen adviseren wij 1 keer in de 3 weken. Zwarte bladen zijn gevoeliger voor vlekvorming en hierdoor is het belangrijk dat de impregneer laag in goede staat
blijft.

GEBRUIKSAANWZIJING

ONDERHOUDSMIDDEL

Voordat u het onderhoudsmiddel aanbrengt is het
belangrijk dat u het terrazzo blad goed ontvet. Als
het blad vettig is, zal het onderhoudsmiddel er niet
intrekken, maar erop blijven liggen en hierdoor gaat
het plakken. Wij adviseren altijd Dreft citroenzuurvrij
(groene variant) om het blad te ontvetten.

Bij levering van terrazzo bladen van Van
Rijbroek Terrazzo krijgt u gratis ons onderhoudsmiddel. Dit geeft het terrazzoblad het best mogelijke onderhoud
en geeft een mooie glans. Voor gebruik
het blad altijd goed ontvetten met een
citroenzuurvrije zeep.

Als er op het blad een laag komt die je af kan krabben met je nagel, betekent dit dat het blad niet goed
vetvrij is en het onderhoudsmiddel op het blad ligt.
Dit is geen probleem, je moet het blad nu weer vetvrij
maken en met een schuurspons behandelen zodat het
goed loskomt.
Als het blad mooi ontvet is, pak je het onderhoudsmiddel en spuit je het direct op het blad en verspreid je het
met een microvezel doekje. Verdeel het onderhoudsmiddel goed en laat het rusten. Wij adviseren om het
onderhoudsmiddel aan te brengen als je het blad niet
meer nodig hebt voor een langere tijd (bijvoorbeeld ‘s
avonds) zodat het goed kan intrekken.
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