Onderhoud Chateau Carreau
Het beschermen en onderhouden van Chateau Carreau tegels.
Door de openstructuur van cement-gebonden tegels is het raadzaam de tegels goed te
beschermen alvorens de vloer in gebruik wordt genomen.
Let op! Totdat Chateau Carreau vloeren behandeld zijn, zijn deze vloeren zeer gevoelig
voor vuil!
Wanneer een Chateau Carreau vloer gelegd wordt tijdens een bouwproject, kan het zijn
dat de vloer nog belopen moet worden voor hij behandeld kan worden. In dat geval
adviseren wij u de vloer (1 dag na het voegen) af te dekken met een ademende
afdekvlies. Deze afdekvlies zorgt ervoor dat de vloer door kan drogen en toch beschermt
is voor vuil en vocht van bovenaf.
Let op! Chateau Carreau vloeren mogen NOOIT afgedekt worden met plastig of
stucloper. Deze materialen verstikken de vloer en veroorzaken blijvende schade!

Reinigen
Wanneer de Chateau Carreau tegels verwerkt zijn moet vloer eerst drogen alvorens de
vloer behandeld kan worden. De gemiddelde droogtijd (bij normale temperaturen van
ca. 15-20 graden) is 1-2 weken.
Na het drogen dient de vloer eerst goed gereinigd te worden. Dit gebeurt met een
speciale reiniger genaamd Seal- Guard Alle Clean.
De Seal-Guard All-Clean is een zuurvrije reiniger. De All Clean is opgebouwd uit een
perfecte combinatie van reinigende componenten en vuil-oplossende componenten. De
perfecte combinatie hiervan maakt van dit product een krachtige alkalische reiniger
zonder oplosmiddelen.
All Clean is speciaal ontwikkeld om vette resten, cementsluier, kalkaanslag, olie en
andere vuiligheid te verwijderen.
Dosering:
U kunt dit reinigingsmiddel in de volgende verhouding gebruiken. 1 : 2 bij ernstig vervuilde
oppervlakken. Tot 1 : 10 bij licht vervuilde oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing:
1.
2.
3.
4.

Bevochtig het te reinigen oppervlak eerst met wat water.
Breng de Seal-Guard All-Clean verdund aan en verdeel het met een borstel of pad.
Geef het 5 tot 10 minuten inwerktijd, maar zorg ervoor dat het niet indroogt.
Vervolgens goed schrobben en zorgvuldig naspoelen met water.

Verbruik:
Afhankelijk van de vervuiling kunt u met 1 Liter All Clean ca. 10 tot 30 m² reinigen.

Aanbrengen Beschermlaag
Chateau Carreau vloeren kunnen op 2 manieren behandeld worden.

1. Dallenwas
Dallenwas is een beschermlaag die maximale bescherming bied en tegelijkertijd de
kleurnuances van de vloer benadrukt. Deze beschermlaag geeft de Chateau Carreau
tegels een “antieke” glans en is tevens door het dweilwater te gebruiken als
onderhoudsproduct.
De Dallenwas wordt de eerste keer puur aangebracht met een blokwitter of roller.
Wanneer er sprake is van vloerverwarming is het belangrijk dat deze minimaal 48 uur
voor aanvang werkzaamheden uitgezet wordt. Ook tijdens het behandelen van de
Chateau Carreau tegels mag de vloer verwarming absoluut niet aanstaan. Neem dit
advies serieus. Dit voorkomt problemen die eenvoudig voorkomen hadden kunnen
worden.
Breng de Dallenwas dun en gelijkmatig aan en laat geen plasjes staan.
Na behandeling dient de vloer 24 uur te drogen zonder dat hij belopen wordt.

2. Kleurloze “matte” bescherming
De tweede optie is een kleurloze en matte behandeling. Hiervoor gebruiken we de SealGuard 24/7 impregnering.
Het fijne aan de Seal-Guard 24/7 is ten eerste dat het ervoor zorgt dat het behandelde
oppervlak niet van kleur zal veranderen. Het oppervlak zal niet verbleken of
afbladderen. Ook zorgt de 24/7 ervoor dat het oppervlak niet zal vergelen. Tevens kan
de steen blijven ademen.

Gebruik:

1. Zorg ervoor dat het oppervlak grondig is gereinigd en vrij is van stof,
eerder gebruikte impregneermiddelen en/of waslagen. Indien er toch
vlekken aanwezig zijn, moet u zorgen dat deze eerst verwijderd worden.
2. Eventuele vloerverwarming moet worden uitgeschakeld, laat de steen
afkoelen tot de natuurlijke temperatuur.
3. Breng de 24/7 aan met een kwast, roller of drukspuit. Eén laag is voor
de meeste oppervlakken voldoende. Wanneer het om een poreuze vloer
of intensief belopen stukken gaat, adviseren we om minimaal 2 lagen
aan te brengen.
4. Zorg er dan wel voor dat de eerste impregneerlaag minimaal 5 uur de
tijd krijgt om te drogen.
5. Poets het oppervlak op, voordat Seal-Guard 24/7 volledig droog is.
De optimale bescherming verwacht minimaal 24 uur droogtijd.

Onderhoud
Voor het wekelijks onderhouden van Chateau Carreau vloeren adviseren wij een
natuurlijke zeep met weinig vetten genaamd Seal-Guard Stoneclean.

Sael-Guard Stone Clean is mild voor de huid en bevat een fris parfum. Het
product laat ook een dunne, biologisch afbreekbare onderhoudsfilm achter.
Hierdoor wordt het behandelde oppervlak nog makkelijker in het onderhoud.
Dat zorgt ervoor dat de vloer er mooier uit zal gaan zien, zonder dat u hier
extra werk voor hoeft uit te voeren.
Door de onderhoudsfilm zult u zien dat vuil veel minder goed wordt
opgenomen en dat de tegels een stuk minder gevoelig worden voor vlekken.
Dosering:
Meng 25 tot 50 ml. met 10 liter water. Bij de eerste behandeling of op poreuze
oppervlakken dient u iets meer te gebruiken om de vloer te voeden. Als u het
zogenaamde glanseffect probeert te realiseren, dan kunt u de dosering
verhogen naar 200 ml per 10 Ltr water.
Gebruiksaanwijzing:
Meng de Seal-Guard Stone Clean met lauw-warm water en reinig de vloer
d.m.v. dweilen of machinaal schrobben. De achtergebleven laag niet met
schoon water naspoelen, aangezien dit de onderhoudsfilm is waar eerder over
is verteld.

Vragen?

Wanneer u toch nog vragen heeft over de behandeling van uw Chateau Carreau tegels?
Dan kunt u altijd contact opnemen met onze Chateau Carreau dealer.

