
 
 
 
 

Onderhoudsadvies voor Stone Beton-Designstone 

 Stone oppervlaktes die geseald zijn met een sealer vergen weinig onderhoud. 
De oppervlaktes zijn bestand tegen de meeste in een huishouden gebruikte vloeistoffen en 
chemicaliën zoals chloor anti kalk e.d. 

 Verwijder de gemorste vloeistoffen , anders dan water, zo snel mogelijk en geef de 
vloeistoffen geen kans om in te werken op de sealer en voorkom dat er met scherpe 
voorwerpen op oppervlaktes gesneden of gekrast wordt. 

 Designstone vloeren kunt u het beste onderhouden, door de wekelijkse schoonmaak te doen 
met een milde zeep en of groene zeep. 

 Volg de op verpakking staande gebruiksaanwijzing op.( verhoudingen) 

 De vloer kan naar mate hoe intensief hij gebruikt wordt 1 keer in de 2 a 6 jaar opnieuw 
geseald worden met de onderhoud sealer afhankelijk van het gebruik, dit kunt u zelf doen.  

 Als er tijdens de schoonmaak met water donkere plekken verschijnen kunt u het beste de 
seal laag plaatselijk of in geheel opnieuw laten aanbrengen. Het product kunt u bij ons 
bestelen.  

 
 

Onderhoud Stone Beton douche hoek ( natte cel). 
 

 Wanneer er Stone is toegepast in de douchehoek van u badkamer, kunt u de 

oppervlaktes het beste onderhouden door, na elk gebruik van de douche, de wanden na te 

drogen met een kunststof raamwisser.( metalen wissers kunnen krassen veroorzaken) zo 

voorkomt u ook, dat er maar weinig kalkaanslag zich afzet op de wanden.  

 Wilt u de wanden toch reinigen van kalkaanslag doe dat dan periodiek met schoonmaakazijn 

afhankelijk hoe intensief de douche ruimte gebruikt wordt. 

 Daarnaast kunnen de Stone oppervlaktes gewoon gereinigd worden met elke in de 

winkel verkrijgbare groene zeep.  

 Als er tijdens de schoonmaak met water donkere plekken verschijnen kunt u het beste de 

seal laag plaatselijk of in geheel opnieuw laten aanbrengen. Het product kunt u bij ons 

bestelen.  

 Laat na 1-2 jaar om het jaar de wanden en vloer in natte ruimtes zoals douche gedeelte e.d. 

elk jaar inspecteren op slijtageplekken en of eventuele beschadigingen. 

 Laat elke 4 jaar de kitvoegen onderaan de wanden controleren op lekkages e.d. 

 




