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KERATOP
U heeft een badkamer, keuken en/of toilet met Keratop afwerking. 
We geven u graag een advies voor de reiniging en het onder-
houd van deze afwerking. Een Keratop afwerking heeft dezelfde 
eigenschap als een vloertegel. Keratop is de merknaam van een 
keramische tegelcollectie. Het is een soort keramiek, die ook 
wel porcelanato wordt genoemd. Door het productieproces is de 
afwerklaag niet poreus en ondoordringbaar. 

EENMALIGE REINIGING NA VERWERKING
Na het invoegen heeft De Variabele het overtollige voegmiddel 
van de tegels verwijderd. Na uitharding van de voeg dient het 
tegelwerk te worden behandeld met een cementsluieroplosser 
en een spons om het achtergebleven voegsel en de cementsluier 
te verwijderen. 

BOREN
Boren in de Keratop panelen is mogelijk, alleen als het gebeurt 
volgens de aanwijzingen van de leverancier. We adviseren u 
daarom zoveel mogelijk accessoires met plakstrips te gebruiken. 
Voor het monteren van MIVA voorzieningen kunt u het best 
contact met uw verhuurder opnemen.



PERIODIEK ONDERHOUD
Afhankelijk van het gebruik en de hoeveelheid vervuiling reinigt 
u de keramische tegels periodiek zuur reinigingsmiddel 
(verwijdering van kalkaanslag). 

DAGELIJKS ONDERHOUD
Voor dagelijks en wekelijks onderhoud reinigt u de keramische 
wand- en vloertegels met schoon water. 

De tegels nat maken met schoon water zodat de voegen 
zich daarmee kunnen vol zuigen











Laat het reinigingsmiddel ongeveer 15 minuten inwerken 

De tegels schoonmaken met een spons

Alles afspoelen met schoon water

De tegels bevochtigen met een zuur reinigingsmiddel, 
zoals schoonmaakazijn

Bij gebruik van veel zeep blijven na elke poetsbeurt een 
zeepresten achter, waardoor zich op den duur een vetfilmpje op 
het tegeloppervlak vormt. Deze vlekken zijn met normale 
huishoudmiddelen niet of zeer moeilijk te verwijderen. 
 
 

Goede resultaten voor het verwijderen van het vetfilmpje zijn 
geboekt met de producten van Moeller. Nadat de zeepresten 
zijn verwijderd kunt u deze verder onderhouden volgens de 
dagelijkse en periodieke onderhoudsvoorschriften.

GEBRUIK VOOR HET REINIGEN VAN KERAMISCHE TEGELS NIET TEVEEL ZEEP 


