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Schoonmaken 
 

Het schoonmaken van de Beton Cire kan met 
reguliere schoonmaakproducten zoals zachte 
niet bijtende allesreiniger en groene zeep. Na 

het schoonmaken alles nogmaals afnemen met 
een vochtige doek. 

 
Het is absoluut niet aan te raden om anti-kalk, 

chloor en bleek houdende 
schoonmaakproducten te gebruiken, deze 

producten kunnen de beschermlaag aantasten.  
 

Gebruik 
 

Wanden: Voor de wanden zijn er verder geen 
bijzonderheden. Kalkaanslag op douchewanden 

kunt u vermijden door het oppervlak na het 
douchen te drogen.  

 
Douche en vloer: Zorg ervoor dat er geen 

plekken ontstaan waar dagenlang water blijft 
staan. Met name onder badproducten, 

plantenbakken, matjes etc. De combinatie van 
zeep houdende producten en water kan na lang 

inwerken de beschermlaag aantasten. 
Kalkaanslag op douchewanden en vloeren kunt 
u simpel vermijden door het oppervlak na het 
douchen te drogen. De Beton Cire vloeren zijn 
bijzonder kras en slag vast maar wij adviseren 

onder stoelen, tafelpoten etc een viltje te 
plaatsen. 

*Dilatatie en naden tussen vloer en wand altijd 
afkitten met zuurvrije kit*	
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Aanrechtbladen: De coating op de 
aanrechtbladen is bestand tegen koude en 
warmere vloeistoffen en vetten. Probeer te 
voorkomen dat kokendhete vloeistoffen direct 
in contact komen met het Beton Cire 
aanrechtblad. Beton Cire zelf is heel sterk, 
daarentegen is de coating niet bedoelt om heten 
pannen direct van het vuur hierop te plaatsen of 
het aanrecht als snijplank te gebruiken. 

 

 
Beschadigingen 
 
Wanneer er beschadigingen worden 
geconstateerd moeten deze zo snel mogelijk 
gerepareerd worden. De beschadigingen kunnen 
de beschermlaag zodanig beschadigen dat vocht 
en vuil door kan dringen tot de Beton Cire laag. 
Ook onherstelbare verkleuringen, 
verwaarloosde beschadigingen en grotere vocht 
schade kunnen hier het gevolg van zijn. 
 
Wanneer de coating en-of de Beton Cire laag is 
aangetast, dient u contact op te nemen zo dat 
wij dit op de juiste wijzen voor u kunnen 
herstellen. Het is mogelijk dat er kleurverschil 
ontstaat in de eerdere Beton Cire laag. U kunt 
dit zien als een wond dat na zijn genezing een 
litteken achterlaat. 

 

 

	

 


