
Aanbevelingen voor het reinigen van 
tegelafwerkingen
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Al deze gegevens zijn verkregen door onderzoek en praktijkervaringen gedurende vele jaren. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden 
waaronder onze producten worden toegepast, en het feit dat wij op de verwerking geen invloed hebben, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de 
verkregen eindresultaten.

Voegmiddelen Verwijdering van cement- of  
epoxyharsfilms

Algemene reiniging

Minerale voegmortels:    
ASO-Voegenbont
ASO-Flexvoeg  
ASO-Voegenbreed
CRISTALLFUGE 
HF05-Brillantvoeg

Wij adviseren tegeloppervlakken afwisselend 
te reinigen met een alkalisch en een zuur 
reinigingsmiddel.
Maak de voegen eerst nat en breng 
vervolgens het reinigingsmiddel of de 
reinigingsoplossing (afhankelijk van de 
aanwijzingen van de fabrikant) aan. Houd de 
contacttijd van het reinigingsmiddel zo klein 
mogelijk.
Spoel de tegelafwerking vervolgens af met 
ruim schoon water.

Gebruik voor de regelmatige verzorging 
en reiniging van de voegen een neutraal 
of licht alkalisch reinigingsmiddel in de 
voorgeschreven concentratie. Spoel het 
oppervlak na het reinigen af met schoon 
water. Volg bij het gebruik van zure 
reinigingsmiddelen de toepasselijke instructies 
op. Houd rekening met de specifieke 
eigenschappen van de tegelafwerking. Maak 
de voegen eerst nat en breng vervolgens 
het reinigingsmiddel in de door de fabrikant 
voorgeschreven concentratie aan. Houd de 
contacttijd van het reinigingsmiddel zo klein 
mogelijk. Spoel vervolgens af met ruim schoon 
water. Zure reinigingsmiddelen kunnen de 
sterkte van het voegmiddel aantasten of het 
zelfs volledig vernielen bij verkeerd gebruik, 
zoals een te hoge dosering, te langdurig 
contact of onvoldoende bevochtiging van de 
voegen vooraf.   
     

Voegmiddelen op basis 
van epoxyhars: 
ASODUR-EK98 
ASODUR-Design 

Door plaatselijke invloeden kan de epoxyhars 
een lichte waas op het tegeloppervlak 
achterlaten. Deze waas kan van de 
uitgeharde voeg of afwerking worden 
verwijderd met ASODUR-Cleanser of een 
andere geschikte reiniger voor epoxyhars 
(volg de aanwijzingen van de fabrikant). Om 
aantasting van het voegmiddel te voorkomen, 
mag de waas van de geëmulgeerde 
epoxyhars niet eerder dan na 16 uur 
worden verwijderd. Spoel de tegelafwerking 
vervolgens af met ruim schoon water.

Er kunnen alkalische, zure of neutrale 
reinigingsmiddelen die geschikt zijn 
voor het reinigen van keramische tegels, 
worden gebruikt. Volg bij het gebruik van 
reinigingsmiddelen de aanwijzingen van de 
fabrikant.

Houd rekening met de specifieke eigenschappen van de aangebrachte materialen. Volg de informatie in de meest recente technische informatiebladen 
van de gebruikte producten. Deze informatiebladen, alsmede testcertificaten en veiligheidsinformatiebladen, zijn op verzoek te verkrijgen via 
www.schomburg.nl.
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