
De terrazzo vloeren van Van Rijbroek Terrazzo zijn goed belastbaar maar vragen op een aan-
tal 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.

Ten behoeve van algemeen onderhoud verdient het de voorkeur om het (vloer)oppervlak 
regelmatig te ontdoen van los vuil, zoals ingelopen zandkorrels. Zandkorrels zijn harder dan 
cement, zodat deze krassen in de vloer zouden kunnen veroorzaken. Indien de vloer veront-
reinigd is geraakt met vloeistoffen zoals limonade, kan het terrazzo oppervlak nat gereinigd 

worden. Gebruik hierbij water met reinigingsmiddelen welke Ph-neutraal (Ph 6- 8, liefst 7) zijn 
en géén chloor bevatten, bij voorkeur zachte zeep op basis van lijnolie. Toevoeging van een 
geringe hoeveelheid soda of ammonia is bij sterke verontreiniging toegestaan (circa 1 dopje 

per emmer 12 L). Reiniging met een mop is doorgaans voldoende.

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 staal-
wol, zeep of een schuurpoeder. Mocht op enig moment de vloer dermate sterke vervuiling 

of krasvorming kennen dat u dit hindert, dan is het altijd mogelijk de vloer door Van Rijbroek 
Terrazzo opnieuw te laten schuren en/of slijpen.

Voor gebruik altijd de vloer stofzuigen of vegen met 
een zachte bezem zodat er geen zand op de terrazzo 
vloer ligt. Giet 1 tot 2 dopjes in een halve emmer lauw 
water (5 l).

Reinig met een dweil, mop, schuurborstel of schrob-
machine met een fijne pad. Laat de vloer drogen. Her-
haal dit wekelijks voor een mooi resultaat.

Bij een nieuwe terrazzo vloer van Van 
Rijbroek Terrazzo  krijgt u gratis ons on-
derhoudsmiddel. Wij gebruiken altijd 
de groene zeep op lijnolie basis van het 
mer Ecover. De reinigingsproducten 
van Ecover bevatten geen schadelijke 
stoffen of giftige ingrediënten.

ONDERHOUDSMIDDELGEBRUIKSAANWZIJING

ALS U VRAGEN HEEFT KUNT U DEZE ALTIJD MAILEN NAAR INFO@VANRIJBROEKTERRAZZO.NL

ONDERHOUDSADVIES TERRAZZO VLOEREN


