HET ONDERHOUD VAN

Hoewel, slijtvast en ondoordringbaar tegen vocht in de massa,
moet MORTEX® worden beschermd tegen vlekken, net zoals
een natuursteen.
Het onderhoud van een MORTEX® gecoate oppervlakte hangt
vooral af van de bescherming die in de laatste fase werd aangebracht.
Voor verniste oppervlaktes met BIPUR, is het beter om een
neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Oppervlaktes behandeld met een natuurlijke bescherming, olie (OIL MORTEX®)
of was (BEALWAX) zijn op hun beurt gevoeliger voor zuren
en vetten. Een dagelijkse reiniging met een spons of doek
met milde voedende zeep (zonder bijtende bestanddelen)
volstaan. Bijvoorbeeld een oplossing van 1 liter warm water
verdund met 1 à 2 eetlepels FINISH SA TR (verkrijgbaar bij
BEAL en verdelers).
Bovendien is het raadzaam om deze oppervlaktes regelmatig
te behandelen met olie (OIL MORTEX®) of was (BEALWAX),
naargelang het geval, om de ondergrond te « voeden ». Doordrenk lichtjes het te behandelen oppervlakte met een doek,
borstel of roller. Neem alle mogelijke overschot weg met behulp van een katoenen wit doek en strijk de restanten uit met
een schone witte katoenen doek. Dit om uitdruiping op verticale oppervlaktes of overmaat op horizontale ondergronden te
vermijden. Vooraf kalk of andere afzettingen verwijderen.

In de douche, ongeacht de ondergrond, wordt kalsteen afgezet na elk gebruik waardoor diverse residuen (zeep, vuil, …)
zich vasthouden aan de kalksteen. Een weekelijks onderhoud
is dus nodig. Voor het verwijderen van dergelijke afzettingen
op de MORTEX®, kunt u witte azijn gebruiken (ook wel crystal
azijn genaamd). Verdun deze azijn in warm water (1 deel azijn
op 2 delen water). Spray dit mengsel op uw oppervlakte en
laat dit enige tijd reageren, alvorens met een zachte spons te
reinigen. Begin met een kleine concentratie aan azijn en verhoogd deze naarmate de hoeveelheid kalksteen (maximaal 2
delen azijn op 1 deel water). Dit geldt ook voor uw sanitaire
kranen in contact met de MORTEX®. Wij raden u altijd eerst
aan om een test op een klein gebied uit te oefenen.
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WETTELIJKE VERMELDING
De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder
trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven
heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en
onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de
verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden
op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze
verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens
en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven
uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van
onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten
de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.
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