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RSP
DE PROFESSIONELE BEHANDELING
VOOR OPPERVLAKKEN IN
3 STAPPEN SYSTEEM:
Reinigen
Controleer eerst de eigenschappen van de ondergrond en de mate van verontreiniging. De vlekkentabel helpt u bij het kiezen van het geschikte reinigingsproduct voor uw ondergrond en verontreiniging. Het resultaat is afhankelijk van
de dosering, de inwerktijd en het gebruik van de juiste hulpmiddelen/machines.
Lees de gebruiksaanwijzing van het product goed door en volg de adviezen
op om teleurstellingen te voorkomen. Opmerking: hoe donkerder, ruwer of
S.6
zuigender de ondergrond, hoe meer reinigingsmiddel u moet gebruiken.

Beschermen
Afhankelijk van het type en het oppervlak van uw ondergrond kan deze door
een beschermende behandeling minder gevoelig worden gemaakt voor
vlekken. Hiervoor zijn olie-, was-, acrylaat- of impregneerproducten verkrijgbaar (met of zonder kleurversterker) voor cotto, porcelanato, kunst- en
natuursteen, die uw ondergrond beschermen. Behandel tegels en oppervlakken buiten pas dan met een impregneermiddel wanneer andere bouwactiviteiten, zoals egaliseren, opbouw enz. zijn uitgevoerd.
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Onderhoud

2

Met de juiste verzorging kunt u jarenlang genieten van uw vloer. Met de
juiste reinigings- en verzorgingsproducten ziet uw vloer er niet alleen
schoner en warmer uit, maar gaat hij ook langer mee. Afhankelijk van de
belasting en verontreiniging is het geregeld periodiek reinigen van het
oppervlak noodzakelijk.

S.14

Onderhouds en polijst sets
Toepassingstips
Producten voor professionele gebruikers
Speciale producten
Vlekken verwijderen
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S.25
S.27
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DE VERSCHILLENDE
VLOERBEDEKKINGEN
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NATUURSTEEN

KUNSTSTEEN EN TERRAZZO

is een edel materiaal dat gedurende miljoenen jaren uit
de aarde is ontstaan. Elke tegel is uniek en verliest nooit
zijn decoratieve karakter. Marmering, ingesloten fossielen en haarscheurtjes horen bij dit materiaal en zijn
geen reden tot reclamatie. Er zijn harde en zachte soorten natuursteen. Tot de harde soorten behoren graniet,
gneis, kwartsiet enzovoort. Tot de zachte soorten behoren kalksteen en marmer. Leisteen wordt meestal geleverd met een ruw oppervlak. Sommige leisteensoorten
zijn slechts beperkt zuurbestendig (vooraf testen).
Door de enorme variatie aan materialen van overal ter
wereld is het al bij de keuze belangrijk na te denken
over reiniging van de ondergrond. Afhankelijk van het
materiaal kunnen zure of sterk alkalische producten uw
natuursteen beschadigen.

bij deze samenstelling worden verschillende natuursteenkorrels samen met een bindmiddel (cement of
kunsthars) vermengd en gegoten tot terrazzo. Aansluitend wordt het oppervlak mechanisch afgewerkt (bijv.
uitwassen, gezandstraald, vlammen, gepolijst enz.).
Afhankelijk van de finish kunnen zure, oplosmiddelen of
sterk alkalische producten uw kunststeen of terrazzo
beschadigen. Controleer hoe uw kunststeen of terrazzo op het reinigingsmiddel reageert voordat u het product op de hele tegel gebruikt.

PORCELANATO
is een homogeen en zeer slijtvast materiaal. Belangrijk is dat na het leggen het
oppervlak goed wordt gereinigd. Door
deze nieuwbouwreiniging worden de
cementsluier en de in de fabriek eventueel opgebrachte beschermingslaag verwijderd. Bij onvoldoende reiniging verschijnen er strepen of vlekken op de
ondergrond. Antracietkleurige en andere ingekleurde voegen kunnen door de
inwerking van zure of sterk alkalische
producten verkleuren. Laat u goed voorlichten over de juiste reiniging van uw
ondergrond.

KERAMIEK

COTTO- EN LEEMTEGELS

Keramische tegels worden gevormd en geperst uit een
droge of natte kleimassa, o.a. bestaand uit leem, porseleinaarde, gres en andere toevoegingen. Na het drogen wordt in vele gevallen een dunne glazuurlaag opgebracht en wordt dit in de oven gebakken. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen vloer- en wandtegels. Let
op. Niet alle decoratieve glazuurlagen zijn bestand
tegen zuren.

zoals de naam al aangeeft, zijn dit tegels van natte klei
die in de oven worden gebakken. Het materiaal heeft
een rustieke, warme uitstraling, maar heeft een regelmatige goede verzorging nodig. Afhankelijk van de herkomst is er de nodige variatie in samenstelling van de
klei, de druk waarmee de tegel is geperst, en de temperatuur waarbij hij is gebakken. Hoe poreuzer de
tegel, hoe meer vocht hij opzuigt. Hoe ruwer het oppervlak, hoe intensiever u de tegel zult moeten reinigen.
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STEENREINIGERS
SPECIALE REINIGERS

®

HMK R152 Olie- en wasverwijderaar - pasta
is een actieve reinigingspasta. Het product verwijdert olie-, was- en vetvlekken uit
oppervlakken van natuur- en kunststeen, keramiek, beton, cementondervloeren en
minerale stuclagen. R152 verwijdert ook randvervuiling bij natuurstenen vloeren als
gevolg van uitgelopen weekmakers (bijv. als gevolg van duurzame elastische voegmaterialen die niet geschikt zijn voor het materiaal). De dieptewerking van de pasta
bedraagt ca. 2 cm.

Leverbaar:
12 x 0,25 l
12 x 1 l
Verbruik:
ca. 0,2 m²/liter

®

HMK R154 Lösefix - wateroplosbaar
is een gebruiksklaar, speciaal reinigingsmiddel met oplosmiddelen. Door de goed uitgebalanceerde bestanddelen verwijdert het product oude impregneringen en sluiers
van onderhoudsmiddelen en wassen, asfalt, bitumen, vetten en oliën van alle oppervlakken, ook gepolijste, van natuur- en kunststeen, cotto, kleitegels, baksteentegels
en klinkers. De verontreinigingen worden wateroplosbaar en oude vuillagen worden
verwijderd.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/liter

®

HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij
is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert bouwvervuilling, dispersiekleuren, zelfglanzende lagen, resten van oude onderhoudsmiddelen,
oliën, vetten en lichte cementsluiers van oppervlakken van natuur- en kunststeen binnens- en buitenshuis. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
30 x 0,25 l
20 x 0,5 l
12 x 1 l
4 x 2,5 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 10-30 m²/liter

®

HMK R156 Marmerbadkamerreiniger
is een gebruiksklaar speciaal reinigingsmiddel. Het product verwijdert zeepresten,
lichte kalk- en vuillagen van ruwe, geslepen en gepolijste oppervlakken van natuuren kunststeen in doucheruimten, badkamers en andere natte ruimten. Vuile voegen
worden weer schoon.

Leverbaar:
12 x 0,5 l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/fles

®

HMK R157 Intensieve tegelreiniger
is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert olieachtige en
vettige lagen, resten van onderhoudsmiddelen, bouwvervuiling en lichte cementsluiers van geglazuurde en niet geglazuurde tegels, porcelanato, cotto-, baksteentegel, kleitegel- en klinkeroppervlakken binnens- en buitenshuis. Gepolijste oppervlakken
worden niet aangetast.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).
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Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 10-80 m²/liter

®

HMK R158 Badkamer- en
douchecabinereiniger
is een gebruiksklaar, speciaal reinigingsmiddel. Het product verwijdert kalkaanslag,
zeepresten, urinesteen en vuil van geglazuurde tegels en oppervlakken van fijn keramiek, glas en zuurvast natuursteen in doucheruimten, badkamers en andere natte
ruimten. Vuile voegen worden weer schoon.

Leverbaar:
12 x 0,5 l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/fles

®

HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger
is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert kalkaanslag,
vuil, urinesteen, zeepresten en lichte cementsluiers van geglazuurde en niet geglazuurde tegels, keramische tegels en baksteentegels in sanitaire en natte ruimten.
Vuile tegelvoegen worden weer schoon.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 10-100 m²/liter

®

HMK R161 Porcelanato grondreiniger
is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert olieachtige en
vettige lagen, resten van onderhoudsmiddelen, bouwvervuiling en lichte cementsluiers van tegels van porcelanato met een gepolijst, geslepen of natuurlijk oppervlak,
zowel binnens- als buitenshuis. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).
Voor nog meer onderhoudsgemak wij adviseren de beschermende HMK S243 Porcelanato impregnering te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x10 l
Verbruik:
ca. 10-80 m²/liter

®

HMK R163 Cementsluier verwijderaar
is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert cementsluier,
kalkaanslag, mortelresten en verhard bouwvuil van alle oppervlakken van natuur- en
kunststeen, tegels, baksteentegels, fijn keramiek en ruwe betonsteen, zowel binnens- en buitenshuis.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-50 m²/liter
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®

HMK R165 Cement- en uitslagverwijderaar
is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert sterke
cementsluiers, hardnekkige kalkaanslag, mortelresten en steenuitslag van alle soorten natuur- en kunststeen, niet geglazuurde tegels, ruwe betonsteen, baksteentegels, kleitegels en cotto, zowel binnens- en buitenshuis.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 10-40 m²/liter

®

HMK R169 Steenreiniger - speciaal
is een speciaal reinigingsproduct (concentraat) met een milde geur. Het product is
geschikt voor het verwijderen van cementsluiers, kalkaanslag, mortelresten, roest en
verhard bouwvuil van alle zuurbestendige natuursteenoppervlakken binnens- en buitenshuis. Doordat het product ook een roestbeschermingsbestanddeel bevat, is
R169 zeer geschikt voor het reinigen van roestgevoelige harde gesteenten, ook wanneer die gepolijst zijn. Eventuele resten van slijpstoffen worden poriëndiep verwijderd.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 10-60 m²/Liter

®

HMK R175 Serizzio- en steenreiniger
is een speciaal steenreinigingsmiddel (concentraat). Het product is geschikt voor het
verwijderen van cementsluiers, kalkaanslag, mortelresten, roest en verhard bouwvuil
van alle zuurbestendige natuur- en kunststeenoppervlakken binnens- en buitenshuis. Doordat het product ook een roestbeschermingsbestanddeel bevat, is R175
zeer geschikt voor het reinigen van roestgevoelige harde gesteenten, ook wanneer
die gepolijst zijn.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 10-50 m²/liter

®

HMK R179 Roestvlekverwijderaar voor
zachtsteen
is een gebruiksklaar, speciaal reinigingsmiddel. Het verwijdert roestvlekken en
metaaloxidatievlekken, die bijvoorbeeld ontstaan kunnen zijn door ijzerhoudende
meststoffen, tuinmeubilair, lekkende verwarmingen etc., van alle oppervlakken van
natuursteen of kunststeen. Door een speciaal roestbeschermingsbestanddeel
wordt verder roesten verminderd. Ook geschikt voor gepolijst marmer en kalksteen.
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Leverbaar:
12 x 0,475 l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/fles

®

HMK R181 Voegenreiniger - concentraat
is een speciale reiniger (concentraat) dat vuilafzettingen, organische vervuilingen,
olie en vet van het voegoppervlak verwijdert. Geschikt voor het gebruik op geglazuurde en ongeglazuurde tegels, porcelanato, klinkers, etc. De vervuilde voegen worden weer hygiënisch schoon.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 0,5 l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/fles

®

HMK R183 Cementsluier-Ex
voor zuurbestendig natuursteen
is een speciaal reinigingsmiddel (geconcentreerd). Het verwijdert vuil, cementsluier
en kalkafzettingen van alle typen niet zuurgevoelige oppervlakken, van natuursteen,
kunststeen, tegels, porcelanato, klinkers, kwartscomposiet en ruw beton, zowel binnen als buiten.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-30 m²/liter

®

HMK R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger
is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert olieachtige en
vettige lagen, resten van onderhoudsmiddelen, bouwvervuiling en licht cementsluiers van gepolijste, gezoete, gesatineerde en geborstelde kwartscomposiet oppervlakken binnens- en buitenshuis. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 20-60 m²/liter

®

HMK R187 Peeling Cleaner
is een mild-alkalische speciale reiniger bestaande uit zeer werkzame reinigingscomponenten met fijne scrubdeeltjes voor het verwijderen van hardnekkige, olie-achtige
en vettige vuillagen, lichte kalkresten, metaalstrepen van pannen etc. van kwartscomposiet-, porcelanato-, keramische- en matte natuursteenoppervlakken zowel
binnen als buiten.

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 1 l
Verbruik:
ca. 5-20 m²/liter
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IMPREGNERINGEN
VERZEGELINGEN

®

HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen
is een gebruiksklaar impregneermiddel zonder oplosmiddelen. Het product vermindert het binnendringen van water, vuil en olie in natuurstenen vloeren (zachte en
harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, cotto-, baksteentegel-, kleitegel- en klinkervloeren en niet geglazuurde tegels binnens- en buitenshuis.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door
LFGB).
De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-20 m²/liter

®

HMK S233 Siliconen impregnering
is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van siliconen. Door de impregnering
wordt binnendringen van water en vuil voorkomen bij natuurstenen oppervlakken
(zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, terrazzo en niet
geglazuurde baksteentegel- of klinkeroppervlakken binnens- of buitenshuis. Ook
geschikt voor gepolijste oppervlakken. De kleur en structuur worden nauwelijks
beïnvloed.
Het achterblijvende droge bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-15 m²/liter

®

HMK S234 Vlekstop - Top-Effect
is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Door de impregnering wordt het
natuursteen (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo en ook gepolijste oppervlakken water, vuil, olie en vet afstotend, binnen en buiten. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door
LFGB).
De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
30 x 0,25 l
20 x 0,5 l
12 x 1 l
4 x 2,5 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-20 m²/liter

®

HMK S235 Kleurverdieper - mat
is een gebruiksklaar oppervlaktebeschermingsmiddel. Door de impregnering wordt
binnendringen van water en vuil bij grofgeslepen, geborstelde, gezandstraalde,
gevlamde en splijtruwe natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten),
marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo binnenshuis voorkomen. De kleur en
structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door
LFGB).
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/liter

®

HMK S237 Steenverzegeling - zijedeglans
is een gebruiksklaar oppervlaktebeschermingsmiddel. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil bij grofgeslepen, geborstelde, gezandstraalde, gevlamde
en splijtruwe natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo binnenshuis voorkomen. De kleur en structuur van het
oppervlak worden optimaal benadrukt, bovendien krijgt het oppervlak een zijdeachtige
glans.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld de HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.
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Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/Liter
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®

HMK S239 Steenverzegeling - hoogglans
is een gebruiksklaar oppervlaktebeschermingsmiddel. Door de impregnering wordt
binnendringen van water en vuil bij grofgeslepen, geborstelde, gezandstraalde,
gevlamde en splijtruwe natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten),
marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo op muuroppervlakken binnenshuis voorkomen. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt, bovendien krijgt het oppervlak een stralende glans.
Het achterblijvende droge bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/liter

®

HMK S240 Voegvoor impregnering
is een voeghulpmiddel zonder oplosmiddelen (concentraat). Het product vermindert
binnendringend voegmateriaal in het oppervlak van gezaagde, gezandstraalde,
gevlamde en splijtruwe natuur- en kunststeen binnens- en buitenshuis. Het reinigen
van het gevoegde oppervlak wordt daardoor aanzienlijk gemakkelijker.
Voor de reiniging van het oppervlak na het voegen raden wij aan HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij te gebruiken.
Eventuele resten S240 kunnen met HMK R154 Lösefix - wateroplosbaar worden verwijderd

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 40-60 m²/liter

®

HMK S242 Kleurverdiepende bescherming
is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil voorkomen bij natuurstenen oppervlakken (zachte en
harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen en terrazzo binnens- of buitenshuis. Ook geschikt voor gepolijste oppervlakken. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt door de kleurverdiepende werking.
Het achterblijvende droge bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-20 m²/liter

®

HMK S243 Prcelanato impregnering
is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Het product vermindert het binnendringen van water, vuil, olie en vet in gepolijste, geslepen en niet geglazuurde tegels
van porcelanato voor binnens- en buitenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door
LFGB).
De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld zuurvrije HMK R161
Porcelanato grondreiniger.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P315 Porcelanato onderhoudsreiniger te gebruiken.
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Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 15-30 m²/liter

®

HMK S244 Vlekstop - kleurverdiepend
is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Door de impregnering wordt binnendringen van water, vuil, olie en vet voorkomen bij natuurstenen oppervlakken
(zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo, ook
gepolijste oppervlakken, binnens- of buitenshuis. De kleur en structuur van het
oppervlak worden o0ptimaal versterkt.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door
LFGB).
De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep te gebruiken.

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-20 m²/liter

®

HMK S245 Voor impregneer
is een gebruiksklaar hulpmiddel zonder oplosmiddelen. Het product vermindert het
binnendringen van voegmateriaal in het oppervlak van sterk zuigende en ruwe zandsteen-, kalksteen-, baksteentegel-, kleitegel- en cotto-oppervlakken binnens- en buitenshuis. Het reinigen van het gevoegde oppervlak wordt daardoor aanzienlijk
gemakkelijker.
Voor de reiniging van het oppervlak na het voegen raden wij aan HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 10-15 m²/liter

®

HMK S246 Kwartscomposiet vlekstop
is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Het product vermindert het binnendringen van water, vuil, olie en vet in gepolijste, gezoete, gesatineerde en geborstelde kwartscomposiet oppervlakken voor binnens- en buitenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door
LFGB).
De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P311 Kwartscomposiet onderhoudsreiniger te gebruiken.

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 20-40 m²/Liter

®

HMK S251 Vlekstop W - kleurverdiepend
is een gebruiksklaar, speciaal impregneermiddel. Door de impregnering wordt binnendringen van water, vuil, olie en vet voorkomen bij natuurstenen oppervlakken
(zachte en harde gesteenten), marmercomposiet, kunststeen, en terrazzo, ook
gepolijste oppervlakken, binnens- of buitenshuis. De kleur en structuur van het
oppervlak worden o0ptimaal versterkt.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door
LFGB).
De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 48 uur.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 5-20 m²/liter
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P

ONDERHOUDSMIDDELEN

®

HMK P301 RSP - drie in één
is een effectief en gebruiksklaar product dat speciaal bedoeld is voor het dagelijks
onderhoud van keukenwerkbladen, tafels, toonbanken, wastafels, vensterbanken
en andere bladen of planken van natuursteen en kunststeen. Het product verwijdert
licht vuil en vet probleemloos. De speciale beschermende componenten zijn een
goede aanvulling op de werking van de HMK-impregneringsproducten (bijv. HMK
S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen of HMK S234 Vlekstop - Top-Effect). De reinigende bestanddelen zijn goed op elkaar afgestemd, voor het behoud van het natuurlijke uiterlijk van het oppervlak en hebben bovendien een prettige, frisse geur. De
kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door
LFGB).

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 0,5 l
Verbruik:
ca. 40-60 m²/liter

®

HMK P305 Kwartscomposiet onderhoudsspray
is een effectief en gebruiksklaar product dat speciaal bedoeld is voor het dagelijks
onderhoud van keukenwerkbladen, tafels, toonbanken, wastafels, vensterbanken
en andere bladen of planken van kwartscomposiet. Het product verwijdert licht vuil
en vet probleemloos. De speciale beschermende componenten zijn een goede aanvulling op de werking van de HMK-impregneringsproducten (bijv. HMK S246 Kwartscomposiet vlekstop). De reinigende bestanddelen zijn goed op elkaar afgestemd,
voor het behoud van het natuurlijke uiterlijk van het oppervlak en hebben bovendien
een prettige, frisse geur. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks
beïnvloed.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door
LFGB).

Leverbaar:
30 x 0,25 l
12 x 0,5 l
Verbruik:
ca. 40-60 m²/liter

®

HMK P307 Steenonderhoud - polijstwas
is een gebruiksklare polijstwas. Het product geeft o.a. natuursteen (zowel zachte als
harde natuursteensoorten) en marmercomposiet de optimale kleur en structuur en
geeft de vloer een stralende glans. Vermindert het binnendringen van water en vuil.
P307 bevat geen chloorkoolwaterstoffen.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en
HMK P319 Marmer- en granietpolish te gebruiken.
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Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 10-20 m²/Liter

®

HMK P311 Kwartscomposiet
onderhoudsreiniger
is een mild, geconcentreerd reinigingsmiddel geschikt voor dagelijkse gebruik. De
hoogactieve werkzame stoffen reinigen en verzorgen snel en grondig alle geborstelde, gesatineerde, geslepen of gepolijste kwartscomposiet oppervlakken en oppervlakken van porcelanato. De natuurlijke verzorgende stoffen laten de kleur en structuur van het materiaal stralen. P311 is speciaal geschikt voor kwartscomposiet en porcelanato en geeft muren en vloeren een prachtige glans. Bij regelmatig gebruik worden vloeren beschermd tegen vlekken en gemakkelijker te reinigen.
Voor het onderhoudsvrij maken van oppervlakken adviseren wij HMK S246 Kwartscomposiet vlekstop.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 1.5002.000 m²/liter

®

HMK P315 Porcelanato onderhoudsreiniger
is een milde zeepreiniger (concentraat). De zeer actieve bestanddelen zorgen voor
een snelle en grondige reiniging en verzorging van fijn keramiek met een natuurlijk,
geslepen, gepolijst of geglazuurd oppervlak. De natuurlijke verzorgingsbestanddelen
zorgen voor een optimale kleur en structuur van het behandelde materiaal. P315 is
speciaal afgestemd op het gebruik voor porcelanato en geeft zowel wand- als vloeroppervlakken van fijn keramiek een glanzend aanzien. Bij regelmatig gebruik worden
de behandelde vloeren minder gevoelig voor vlekken en kunnen gemakkelijker worden onderhouden. Door de wateroplosbare bestanddelen worden grauwsluiers voorkomen en blijven er op het materiaal geen lagen (bijv. kalkzeepresten) achter.
Voor nog meer onderhoudsgemak raden wij aan HMK S243 Porcelanato impregnering te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 1.500 2.000 m²/liter

®

HMK P319 Marmer- en granietpolish
is een beschermende en verzorgende emulsie met was (concentraat) voor fijngeslepen en gepolijste vloeren van natuur- en kunststeen, bijv. marmer, kalksteen, graniet,
gneis, marmercomposiet, betonsteen en vergelijkbare vloeren. Het product geeft de
vloer na het uitwrijven een stralende glans. Vermindert het binnendringen van water
en vuil. P319 vermindert bij regelmatig gebruik het ontstaan van sporen door gebruik
en belopen.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 150-250 m²/Liter

®

HMK P321 Graniet- en marmerpolitoer - pasta
is een gebruiksklaar, pasteus politoermiddel. De ideale verzorgende politoer voor
vensterbanken, tafelbladen, trappen en kleine oppervlakken van gepolijste natuursteen of marmercomposiet. Vermindert het binnendringen van water en vuil. P321
geeft het behandelde oppervlak na het uitwrijven een stralende glans. Randen door
bloempotten kunnen zo grotendeels worden voorkomen en de glans blijft behouden.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
P321 is niet schadelijk voor de gezondheid en is biologisch afbreekbaar.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
60 x 0,1 l
12 x 0,5 l
Verbruik:
ca. 15-20 m²/liter
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®

HMK P323 Slijtvaste zijdeglans
voor steenen vloeren
is een glans- en onderhoudsmiddel (concentraat). Geschikt voor ruwe, matte en
doffe vloeren van natuur- en kunststeen, waaronder betonsteen, asfalttegels en vergelijkbare vloeren. Zonder uitwrijven krijgt de vloer een stralende zijdeglans. Vooral
ruwe oppervlakken worden makkelijker in het onderhoud. De beschermlaag werkt
water- en vuilafstotend.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 150-250 m²/liter

®

HMK P324 Edelzeep - vloerzeep
is een mild reinigingsproduct op basis van natuurzeep (concentraat) voor het dagelijks onderhoud van vloeren. De zeer actieve bestanddelen zorgen voor een snelle en
grondige reiniging en verzorging van alle oppervlakken van natuur- en kunststeen,
vloeren van cotto, baksteentegels, kleitegels, klinkers en niet geglazuurde tegels. De
natuurlijke verzorgingsbestanddelen zorgen voor een optimale kleur en structuur van
de vloer. P324 is speciaal afgestemd op het gebruik voor natuur- en kunststeen en
geeft zowel muur- als vloeroppervlakken een glanzend aanzien. Bij regelmatig
gebruik worden de behandelde vloeren minder gevoelig voor vlekken en kunnen
gemakkelijker worden onderhouden. Door de wateroplosbare bestanddelen worden
grauwsluiers voorkomen en blijven er op het materiaal geen lagen (bijv. kalkzeepresten) achter.

Leverbaar:
20 x 0,5 l
12 x 1 l
4 x 2,5 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 1.000 2.000 m²/liter

®

HMK P326 Cotto onderhoudsmelk
is een speciaal onderhoudsmiddel (concentraat). Dit product zorgt voor een optimale kleur en structuur bij vloeren van cotto, baksteentegels, kleitegels en klinkers. P326
geeft de vloer een stralende zijdeglans zonder dat het middel hoeft te worden uitgewreven. De beschermlaag werkt water- en vuilafstotend. Ruwe vloeren worden
gemakkelijker in het onderhoud en zijn beter bestand tegen sporen van gebruik en
belopen.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 50-100 m²/liter

®

HMK P328 Cotto wasbeits - naturel
is een gebruiksklare inwrijfbeits. Door de speciale wassoorten, die lijken op natuurlijke wassen, geeft dit product vloeren van cotto, baksteentegels, kleitegels en klinkers
hun optimale kleur en structuur. Vermindert het binnendringen van water en vuil. Vloeren worden slijtvaster, makkelijker in het onderhoud en krijgen een prachtige, zijdeachtige glans.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en
HMK P326 Cotto onderhoudsmelk te gebruiken.
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Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/liter

®

HMK P329 Cotto wasbeits - bruin
is een gebruiksklare inwrijfbeits. Door de speciale wassoorten, die lijken op natuurlijke wassen, geeft dit product vloeren van cotto, baksteentegels, kleitegels en klinkers
hun optimale kleur en structuur. Vermindert het binnendringen van water en vuil. Vloeren worden slijtvaster, makkelijker in het onderhoud en krijgen een prachtige, zijdeachtige glans.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en
HMK P326 Cotto onderhoudsmelk te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/liter

®

HMK P330 Cotto- en klinkerolie
is een gebruiksklare olie-impregneer. Door de speciale oliën, die lijken op natuurlijke
oliën, worden vloeren van cotto, baksteentegels, kleitegels en klinkers perfect
onderhouden en krijgen hun optimale kleur en structuur. Ook poreuze oppervlakken
worden water- en vuilafstotender en kunnen makkelijker worden onderhouden. De
resten van het onderhoudsmiddel zijn niet schadelijk voor de gezondheid.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
HMK P328 Cotto wasbeits - naturel of HMK P329 Cotto wasbeits - bruin geeft frissere kleuren en een zijdeachtige glans.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en
HMK P326 Cotto onderhoudsmelk te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-15 m²/liter

®

HMK P333 Hardsteen olie
is een gebruiksklaar product. Vermindert het binnendringen van water en vuil bij hardsteenoppervlakken binnenhuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
15 x 0,25 l
6x1l
Verbruik:
ca. 20-30 m²/liter

®

HMK P335 Antiek marmerbeits - licht
is een gebruiksklare beits, bestaande uit natuurlijke, oxiderende oliën. Het product
geeft gezandstraalde, getrommelde, ruwe en gestructureerde vloeren van marmer
of kalksteen een optimale kleur en structuur. P335 versterkt het antiek-nostalgische
effect. Vermindert het binnendringen van water en vuil. De vloer moet altijd worden
nabehandeld met HMK P337 Antiek marmerdekwas (finish).
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
De HMK P337 Antiek marmerdekwas zorgt voor een optimale werking en geeft daarnaast een zijdeachtige glans aan het oppervlak.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/Liter

®

HMK P336 Antiek marmerbeits - donker
is een gebruiksklare beits, bestaande uit natuurlijke, oxiderende oliën. Het product
geeft gezandstraalde, getrommelde, ruwe en gestructureerde vloeren van marmer
of kalksteen een optimale kleur en structuur. P336 versterkt het antiek-nostalgische
effect. Vermindert het binnendringen van water en vuil. De vloer moet altijd worden
nabehandeld met HMK P337 Antiek marmerdekwas (finish).
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
De HMK P337 Antiek marmerdekwas zorgt voor een optimale werking en geeft daarnaast een zijdeachtige glans aan het oppervlak.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/Liter

®

HMK P337 Antiek marmerdekwas - naturel
is een gebruiksklare dekwas. Dit product optimaliseert en beschermt het oppervlak
van gezandstraalde, getrommelde, gestructureerde en ruwe marmer- en kalksteenvloeren, die eerst met HMK P335 Antiek marmerbeits - licht of HMK P336 Antiek marmerbeits - donker zijn behandeld. P337 maakt latere reiniging van de vloer eenvoudiger. Het product is gemaakt van biologisch afbreekbare en onschadelijke natuurlijke
wassoorten en geeft de vloer de nodige bescherming en een zijdeachtige glans.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 5-15 m²/Liter
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ONDERHOUDSSETS

®
HMK M521 Natuursteen onderhoudsset
watergedragen

is een speciaal ontwikkelde set voor het reinigen, beschermen en onderhouden van tafel- en buffetbladen in woon- of eetkamer, keukenwerkbladen, wastafels of andere platen of bladen van natuur- of kunststeen met een gepolijst,
fijn geslepen of geborsteld oppervlak. Het stenen oppervlak wordt door het
gebruik van de verschillende producten optimaal gereinigd, beschermd en verzorgd.
De set bevat 250 ml HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij, HMK S232 Vlekstop zonder oplosmiddelen en HMK P301 RSP - drie in één met een vingerverstuiver.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk
voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

Leverbaar:
6 x 1 set

®

HMK M529 Marmerpolijstset
Met de marmerpolijstset kunnen matte kringen en plekken in de polijstafwerking, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan door wijn, vruchtensappen, cola, limonade en andere vloeistoffen die de polijstafwerking aantasten, zonder problemen met de hand worden verwijderd. Er ontstaat geen laag op het oppervlak.
De polijstafwerking is geheel natuurlijk en is vrij van chemische reststoffen.
Geschikt voor kleine oppervlakken zoals tafels, vensterbanken e.d.
De set bevat 500 ml HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij, een slijp- en polijststeen en 100 ml HMK P321 Graniet- en marmerpolitoer - pasta.

Leverbaar:
6 x 1 set

®

HMK M541 Natuursteen onderhoudsset
is een speciaal ontwikkelde set voor het reinigen, beschermen en onderhouden van tafel- en buffetbladen in woon- of eetkamer, keukenwerkbladen, wastafels of andere platen of bladen van natuur- of kunststeen met een gepolijst,
fijn geslepen of geborsteld oppervlak. Het stenen oppervlak wordt door het
gebruik van de verschillende producten optimaal gereinigd, beschermd en
verzorgd.
De set bevat 250 ml HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij, HMK S234 Vlekstop Top-Effect en HMK P301 RSP - drie in één met een vingerverstuiver.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk
voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).

Leverbaar:
6 x 1 set

®

HMK M565 Kwartscomposiet
onderhoudsset
is een speciaal ontwikkelde set voor het reinigen, beschermen en verzorgen van
keukenwerkbladen, tafels en dressoirs in de woon- en eetkamer en keuken, wastafels, bureaus enz. van kwartscomposiet met een gepolijst, geslepen, gesatineerd
of geborsteld oppervlak. Door het gebruik van de individuele producten wordt het
kwartscomposiet oppervlak optimaal gereinigd, beschermd en verzorgd.
De set bevat 250 ml HMK R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger, HMK S246
Kwartscomposiet vlekstop en HMK P305 Kwartscomposiet onderhoudsspray met
een vingerverstuiver.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor
de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd
door LFGB).

Leverbaar:
6 x 1 set

®

HMK M575 Kwartscomposiet reinigingsset
is een speciaal ontwikkelde set voor het reinigen, beschermen en verzorgen
van keukenwerkbladen, tafels en dressoirs in de woon- en eetkamer, keuken,
wastafels, bureaus enz. van kwartscomposiet met een gepolijst, geslepen,
gesatineerd of geborsteld oppervlak. Door het gebruik van de individuele producten wordt het kwartscomposiet optimaal gereinigd, beschermd en verzorgd.
De set bevat 250 ml HMK R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger, HMK R187
Peeling-Cleaner, HMK P305 Kwartscomposiet onderhoudsspray en HMK
Z953 Speciale Microvezeldoek.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk
voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door LFGB).
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Leverbaar:
6 x 1 Set
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TOEPASSINGSTIPS
KALKHOUDENDE MATERIALEN ALS MARMER, TRAVERTIN, HARDSTEEN EN SOLNHOFENER
Deze tabel kan en mag al-leen
vrijblijvend worden gebruikt. STAP 1
STAP 2
STAP 3
Voor meer informatie betrefreinigen
beschermen
onderhouden
fende de genoemde producten
raadpleeg onze technische
informatie. De verwerker dient
Impregneer/
NieuwbouwVerzegelen/
vooraf vast te stellen of het te Voorkleur
Vloer
Wanden
nat efect
gebruiken product geschikt is behandelen vervuiling
verdiepen
voor het beooge doel.

• gepolijst

S749

R155

S234
S243*

STAP 4
vernieuwen
Meubilair

Vlekken
Strippen
verwijderen

--

P324
P319
R155

P319

P301
P321

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

*voor hardsteen

• gezoet

S245
S749

R155
R183

S232
S234
S244

S235
S237

P324
P323
R155

P323
R155

R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

• gevlamd

S245
S749

R155
R183

S232
S234
S244

S235
S237

P324
P323
R155

P324
P323
R155

P324
R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

--

R155

S234

--

--

--

P301
P321
R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

• Tafels werkblad
gepolijst

GRANIET EN GRANIETACHTIGE
Deze tabel kan en mag al-leen
vrijblijvend worden gebruikt. STAP 1
STAP 2
STAP 3
Voor meer informatie betrefbeschermen
onderhouden
fende de genoemde producten reinigen
raadpleeg onze technische
informatie. De verwerker dient
Impregneer/
NieuwbouwVerzegelen/
vooraf vast te stellen of het te Voorkleur
Vloer
Wanden
nat efect
gebruiken product geschikt is behandelen vervuiling
verdiepen
voor het beooge doel.

STAP 4
vernieuwen
Meubilair

Vlekken
Strippen
verwijderen

• gepolijst

S749

R155

S234
S244

--

P324
P319
R155

P319

P301
P321

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

• gezoet

S245
S749

R155
R183

S234
S244

--

P324
P323
R155

P324

P324
R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

• gevlamd

S245
S749

R155
R183

S234
S244

S235
S237

P324
P323
R155

P324
R155

P324
R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

--

R155

S234

--

--

--

P301
P321
R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

• Tafels werkblad
gepolijst

GETROMMELD MARMER, KWARTSIET EN GRANIET
Deze tabel kan en mag al-leen
vrijblijvend worden gebruikt. STAP 1
STAP 2
STAP 3
Voor meer informatie betrefreinigen
beschermen
onderhouden
fende de genoemde producten
raadpleeg onze technische
informatie. De verwerker dient
Impregneer/
NieuwbouwVerzegelen/
vooraf vast te stellen of het te Voorkleur
Vloer
Wanden
nat efect
gebruiken product geschikt is behandelen vervuiling
verdiepen
voor het beooge doel.
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STAP 4
vernieuwen
Meubilair

Vlekken
Strippen
verwijderen

• Natuurlijke
uitstraling

S245
S749

R155

S232
S234

S235
S237

P324
R155

R155

R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154
R161

• Oil- en
wasuitstraling

S245
S749

R155

S232
S234

P326
P337

P324
P326
R155

P324
P326

P324
R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154
R161

• Antiek effect

S245
S749

R155

S244

P335
P336
P337

P324
P326
R155

P324

P324
R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154
R161

KWARTSIET - LEISTEEN - ZANDSTEEN
Deze tabel kan en mag al-leen
vrijblijvend worden gebruikt. STAP 1
STAP 2
STAP 3
Voor meer informatie betrefreinigen
beschermen
onderhouden
fende de genoemde producten
raadpleeg onze technische
informatie. De verwerker dient
Impregneer/
NieuwbouwVerzegelen/
vooraf vast te stellen of het te Voorkleur
Vloer
Wanden
nat efect
gebruiken product geschikt is behandelen vervuiling
verdiepen
voor het beooge doel.

STAP 4
vernieuwen
Meubilair

Vlekken
Strippen
verwijderen

• Leisteen
• Splijtmateriaal
gepolijst

--

R155
R183

S232
S234
S244

S235
S237

P324
P323
R155

R155

P324
R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

• Zandsteen
ruw en gezoegt

S245
S749

R155
R183

S232
S234
S244

S235
S237

P324
P323
R155

R155

P324
R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

• Kwartsiet

S245
S749

R155
R183

S232
S234
S244

S235

P324
P323
R155

R155

P324
R155

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R155
R154

PORCELANATO
Deze tabel kan en mag al-leen
vrijblijvend worden gebruikt. STAP 1
STAP 2
STAP 3
Voor meer informatie betrefreinigen
beschermen
onderhouden
fende de genoemde producten
raadpleeg onze technische
informatie. De verwerker dient
Impregneer/
NieuwbouwVerzegelen/
vooraf vast te stellen of het te Voorkleur
Vloer
Wanden
nat efect
gebruiken product geschikt is behandelen vervuiling
verdiepen
voor het beooge doel.

• gepolijst

• gezoet

• reliëf

• metalic

• verglaasd

Meubilair

Vlekken
Strippen
verwijderen

--

P315
R157

R155

--

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R157
R154

--

P315
R157

R155

--

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R157
R154
R161

--

--

P315
R157

R155

--

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R157
R154
R161

--

--

P315
R157

R155

--

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R157
R154

--

P315
R157

R155

--

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R157
R154
R161

--

P315
R157

R155

--

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R157
R154

S243

P323

R155
R163

alleen bij
onbeschermd
porcelanato

R155
R163
R169

S243

--

P323

R155
R163

--

R155
R163*

alleen bij
onbeschermd
porcelanato

*erst testen

• onverglaasd

STAP 4
vernieuwen

S243

P323

R155
R163

alleen bij
onbeschermd
porcelanato

--

R155

--

KWARTSCOMPOSIET
Deze tabel kan en mag al-leen
vrijblijvend worden gebruikt. STAP 1
STAP 2
STAP 3
Voor meer informatie betrefreinigen
beschermen
onderhouden
fende de genoemde producten
raadpleeg onze technische
informatie. De verwerker dient
Nieuwbouw Impregneer/
Verzegelen/
vooraf vast te stellen of het te Voorkleur
Vloer
Wanden
nat efect
gebruiken product geschikt is behandelen
vervuiling
verdiepen
voor het beooge doel.

STAP 4
vernieuwen
Meubilair

Vlekken
Strippen
verwijderen

• gepolijst
• geslepen

S245

R185

S246

--

P311

P311

P305

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R185
R154

• gesatineerd
• geborsteld

S245

R185

S246

--

P311

P311

P305

zie vlekken verwijderen
biz. 27

R185
R154
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RSP

PRODUCTEN VOOR
PROFESSIONELE
GEBRUIKERS

®

HMK Z702 Ontschuimer
is een speciale toevoeging die bij het reinigen met de zuurvrije HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij, HMK R157 Intensieve tegelreiniger en HMK R185 Kwartscomposiet
intensiefreiniger sterke schuimvorming in waterzuigers voorkomt.

Leverbaar:
12 x 1 l
Verbruik:
ca. 150-200
waterzuigervuillingen (van
50 liter) per liter

®

HMK P703 Verhardingsfluaat
is een gebruiksklaar, speciaal fluaat (glans- en verhardingsmiddel). Het product regenereert oppervlakken van kalksteen, marmer, marmercomposiet en betonsteen binnenshuis, maakt deze slijtvaster en verbetert de antislipeigenschappen. Niet
geschikt voor harde steensoorten, wit marmer, tegels, fijn keramiek etc.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en
HMK P319 Marmer- en granietpolish te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 0,475 l
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 30-40 m²/liter

®

HMK P709 Silicaatfluaat
is een gebruiksklaar verkiezelingsproduct. Voor de verharding van oppervlakken van
kunststeen, terrazzo, betonbestrating en voor ondervloeren van cement. De behandelde vloeren zijn daardoor beter bestand tegen slijtage en geven minder stof af. De
kleurtint en de glans worden hierdoor nauwelijks beïnvloed. Niet geschikt voor
natuursteen, tegels en fijn keramiek. Geschikt voor binnens- en buitenshuis.
Voor een water- en vuilafstotend effect moet de vloer aansluitend worden nabehandeld (bijv. met HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen).
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 3-10 m²/liter

®

HMK P717 Fluaat - vloeibaar
is een gebruiksklare, snel drogende fluat, boenwas. Het product geeft o.a. natuursteen (zowel zachte als harde natuursteensoorten), marmercomposiet en andere
stenen oppervlakken een optimale kleur en structuur en geeft de vloer een stralende
glans. Vermindert het binnendringen van water en vuil.
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis!
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en
HMK P319 Marmer- en granietpolish te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 10-20 m²/liter

®

HMK P727 Marmerpolijstpoeder
is een poedervormig polijstmiddel (bestanddelen op basis van oxalaten) voor het
bewerken en vernieuwen van de polijstlaag van marmer en kalksteen. Bewerk kleinere oppervlakken met een handboenmachine (bijv. 120 omwentelingen/minuut) en
een witte nylonpolijstpad (bijv. HMK Z986, 150 mm). Werk grotere oppervlakken met
een schijfpolijstmachine (ca. 145 omwentelingen/minuut) en een witte nylonpolijstpad (bijv. HMK Z988, 400 mm).
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) en
HMK P319 Marmer- en granietpolish te gebruiken.
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Leverbaar:
6 x 1 kg
Verbruik:
ca. 40 m²/kg

®

HMK S731 Silaan impregnering
is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van silaan/siloxaan. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil voorkomen bij ruwe of geslepen
natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), kunststeen, niet geglazuurde baksteentegel- of klinkeroppervlakken binnens- of buitenshuis. De kleur en
structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed.
Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Voor het verdere onderhoud raden wij aan HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) te
gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 3-10 m²/liter

®

HMK S741 Steenversteviger
zonder hydrofobering
is een speciaal verstevigingsmiddel op basis van kiezelzuuresters voor het verstevigen van brokkelige en verweerde gesteenten. Het product kan worden gebruikt voor
zandsteen en alle minerale en zuigende materialen.
Wanneer het oppervlak aansluitend met HMK S731 Silaan impregnering wordt
behandeld, wordt het tevens water- en vuilafstotend.

Leverbaar:
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 1-5 Liter/m²

®

HMK S747 Vlekstop - Aqua
is een oplosmiddelvrije, speciale impregnering die klaar is voor gebruik, Het vermindert het binnendringen van water, vuil en olie in natuursteen (zacht en hard gesteente), terrazzo-, cotto-, tegel-, kleitegels en klinkers evenals ongeglazuurde tegels
zowel binnen als buiten.
De achtergebleven, droge stof is niet schadelijk voor de gezondheid en geschikt voor
gebruik in de voedingssector (getest door de Duitse levensmiddelen en warenwet
(LFGB)).
De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 72 uur.
Voor een grondige voorreiniging is HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij zeer geschikt.
Voor regelmatig onderhoud raden wij HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) aan.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-20 m²/liter

®

HMK S748 Vlekstop - Premium Color
is een gebruiksklare speciaal-impregnering. Het vermindert het binnendringen van
water, vuil, olie en vet in alle natuursteenoppervlakken (zachte en harde steen),
agglomarmer, marmercomposiet en terrazzo voor zowel binnen als buiten. Ook
geschikt voor gepolijste oppervlakken. De kleur en de structuur van het oppervlak
komt door de kleurverdiepende eigenschap optimaal tot zijn recht.
Het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de
gezondheid en is geschikt voor levensmiddelentoepassingen (gecontroleerd door
LFGB).
De water- en olieafstotende werking ontstaat binnen 72 uur.
Voor een grondige voorreiniging is HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij zeer geschikt.
Voor regelmatig onderhoud raden wij HMK P324 Edelzeep (natuurproduct) aan.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-20 m²/liter

®

HMK S749 Voorimpregnering verleggen
is een oplosmiddelvrij en gebruiksklaar speciaal impregneermiddel voor de algemene behandeling van tegels voor het leggen uit. Op deze wijze voorkomt u uitbloeien,
watervlekken en kringen, alsook het indringen van voegmateriaal in het oppervlak
van natuur- en kunststeen, plavuizen en cotto-tegels. Geschikt voor binnen en buiten. Het impregneermiddel vermindert ook sterk het indringen van vocht met of zonder vaste stof door de tegel vanuit de ondergrond/fundering en gaat zo het ontstaan
van negatieve reacties in het gelegde materiaal tegen. S749 is minder geschikt voor
gebruik op leisteen.
Voor een grondige voorreiniging is HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij zeer geschikt.
Voor een optimale opname adviseren wij u na het gebruik van de Grondreiniger de
tegel te behandelen met een beschermend product (bijv. HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen of HMK S234 Vlekstop - Top-Effect).

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-10 m²/liter
allgemeen gebruik
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®

HMK R764 Antislip - porcelanato-tegels
is een gebruiksklaar speciaal product. Het product verhoogt de grip van te gladde
tegels van porcelanato en niet geglazuurde tegels. Door de chemische reactie van
R764 worden microscopisch kleine poriën gevormd, die onder natte omstandigheden de benodigde grip geven. Voor het hele oppervlak wordt behandeld, moet op
een proefstuk van het oppervlak worden gekeken of het antislip voldoende effect
heeft.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).
De effectiviteit van Antislip is door LGA getest conform DIN 51130.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 20-30 m²/liter

®

HMK R765 Antislip - graniet-gneis-glazuur
is een gebruiksklaar speciaal product. Het product verhoogt de grip van te gladde
oppervlakken van graniet, gneis en geglazuurde tegels. Door de chemische reactie
van R765 worden microscopisch kleine poriën gevormd, die onder natte omstandigheden de benodigde grip geven. Voor het hele oppervlak wordt behandeld, moet op
een proefstuk van het oppervlak worden gekeken of het antislip voldoende effect
heeft.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702
Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).
De effectiviteit van Antislip is door LGA getest conform DIN 51130.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 20-30 m²/liter

®

HMK R766 Antislip - kalksteen-marmer
is een gebruiksklaar speciaal product. Het product verhoogt de grip op te gladde
oppervlakken van marmer, kalksteen, marmercomposiet, betonsteen en terrazzo.
Door de chemische reactie van R766 worden microscopisch kleine poriën gevormd,
die onder natte omstandigheden de benodigde grip geven. Voor het hele oppervlak
wordt behandeld, moet op een proefstuk van het oppervlak worden gekeken of het
antislip voldoende effect heeft.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan Z702 Ontschuimer
in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).
De effectiviteit van Antislip is door LGA getest conform DIN 51130.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 20-30 m²/liter

®

HMK R767 Steenreiniger - extra krachtig
is een speciaal reinigingsproduct op basis van zuur (concentraat). Het product verwijdert extreem hardnekkige aanslag van silicaten, aanslag door omgevingsinvloeden, roet, spatwater en minerale kleuren van ruwe oppervlakken van graniet, gneis
en zandsteen buitenshuis.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan Z702 Ontschuimer
in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 30-100 m²/Liter

®

HMK R771 Gevel steenreiniger - zuur
is een speciaal reinigingsmiddel op basis van zuur (concentraat). Het product verwijdert extreem hardnekkige silicaataanslag, atmosferische aanslag, roet, spatwater
en minerale kleuren van ruwe geveloppervlakken van graniet, gneis en zandsteen buitenshuis.

Leverbaar:
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 10-30 m²/liter

®

HMK R773 Gevel steenreiniger - alkalisch
is een speciaal, alkalisch reinigingsproduct (concentraat). Voor het verwijderen van
hardnekkige silicaataanslag en atmosferische aanslag van ruwe geveloppervlakken
van graniet, gneis, kalkzandsteen, klinkers en zandsteen buitenshuis.

Leverbaar:
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-15 m²/liter
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®

HMK R777 Roestomvormer voor hardsteen
is een gebruiksklaar, speciaal reinigingsmiddel. Het product verwijdert roestvlekken
en roestverkleuringen van alle zuurbestendige harde gesteenten. Door een speciaal
roestbeschermingsbestanddeel wordt verder roesten verminderd. Ook geschikt
voor gepolijste oppervlakken.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan Z702 Ontschuimer
in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming).

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
1 x 10 l
Verbruik:
ca. 5-15 m²/liter

®

HMK R799 Speciaal oplosmiddel voor
verzegelingen
is een gebruiksklaar speciaal oplosmiddel. Het product is geschikt voor het reinigen
en verwijderen van verzegelingen en impregneringen. Kleine oppervlakken waarvan
de verzegeling of impregnering moet worden verwijderd kunnen zonder wachttijden
worden behandeld. Verwijdert ook olie en vet van oppervlakken van natuur- en
kunststeen. R799 kan ook worden gebruikt voor het reinigen van de gebruikte
gereedschappen. Natuurlijk gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.
Voor het verwijderen van verzegelingen en impregneringen van grotere oppervlakken raden wij aan R154 Lösefix - wateroplosbaar te gebruiken.

Leverbaar:
12 x 1 l
2x5l
Verbruik:
ca. 3-5 m²/liter

SPECIALE PRODUCTEN
®
HMK Z910 Lappenschijf
linnen polijstschijf

wordt gebruikt voor het polijsten van matte of geslepen randen of profielen van vensterbanken, traptreden etc. Gebruik de lappenschijf in
combinatie met diamantmicropolijstwas, bijv. Z912 en Z914. De lappenschijf bestaat uit op elkaar genaaide linnen (rond) met een diameter van 230 mm. De schijf kan op iedere in de handel verkrijgbare haakse slijper met een maximaal vermogen van 2.000 omwentelingen/min.
en een flensschroefdraad M 14 worden gemonteerd.

Leverbaar:
1 x 1 stuk

®
HMK Z912 Diamantmicropolijstwas
geel
HMK® Z914 Diamantmicropolijstwas
wit

zijn vaste wassen, waarmee in combinatie met een linnen polijstschijf,
de Z910 Lappenschijf, de matte of geslepen randen en profielen van
vensterbanken, traptreden etc. kunnen worden gepolijst.
De Z912 wordt gebruikt voor alle donkere, bruine, en gele steensoorten, de Z914 voor alle lichtgekleurde en witte steensoorten.
Gebruik liefst voor iedere kleur een afzonderlijke linnen polijstschijf
(bijvoorbeeld de Z910).

Leverbaar:
6 x 1 stuk

®

HMK Z922 bis Z930 Spachtelstiften
zijn speciale hete was spachtelstiften voor het opvullen van kleine,
gaatjes of scheurtjes in gepolijste oppervlakken. Na het afkoelen
wordt het overtollige materiaal weggehaald met een scheermes of
een nieuw plamuurmes. Het materiaal hoeft daarna niet te worden
geslepen of gepolijst. De plamuurstiften zijn verkrijgbaar in acht verschillende kleuren, die naar eigen inzicht met elkaar kunnen worden
vermengd. Zo kan iedere steenstructuur worden nagebootst.

Leverbaar:
1 x 1 kg
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®
HMK Z950 Speciale
verzegelingsborstel - 22 cm
®
HMK Z951 Speciale
verzegelingsborstel - 55 cm

zijn speciale borstels voor het eenvoudig, snel, materiaalbesparend
en gelijkmatig aanbrengen van verzegelings-, impregnerings- en steenonderhoudsproducten. Zeer geschikt voor kleine en grote vloeroppervlakken. Door gebruik te maken van een in de handel verkrijgbare
steel kan met de speciale verzegelingsborstel staand worden
gewerkt.

Leverbaar:
1 x 1 stuk

®

HMK Z980 Vochtmeter
Met de vochtmeter is een snelle, storingsvrije meting van het vochtgehalte van het object mogelijk.
Door de moderne impedantietechniek heeft de gebruiker de mogelijkheid het restvochtgehalte bepalen
op een manier die sterk lijkt op de CM-methode, zonder het te meten oppervlak te beschadigen. Het
elektronische meetapparaat heeft aan de onder-kant parallelle elektroden die laagfrequentie signalen
door de ondergrond sturen. Vervolgens wordt de capacitieve weerstand gemeten, die al naar gelang
het resterend vocht-gehalte hoger of lager ligt. Dan wordt het resultaat direct omgerekend naar het percentage % H2O en dan naar het analoge weergave-instrument doorgestuurd. De laag-frequente signalen meten niet alleen aan het oppervlak van de steen, maar ook in de diepte. Hoe vochtiger de steen is,
des te dieper dringen de signalen erin binnen.
De meetnauwkeurigheid bedraagt +/- 0,5% H2O. Het apparaat is in vergelijking met gravimetrische
vochtgehaltebepaling zo geijkt, dat er altijd meer dan ca. 0,2% H2O meer wordt weergegeven dan
werkelijk nog aanwezig is. De gebruiker kan dan ook altijd zeker zijn van zijn zaak.

Leverbaar:
1 x 1 stuk

®

HMK Z971 Display - middelgroot
In de middelgrote display kan ca. 80 liter worden geplaatst in verpakkingen van 1 liter. De producten kunnen op vier niveaus overzichtelijk
aan de klant worden gepresenteerd. U kunt zelf bepalen hoe u de producten sorteert. Wij adviseren u graag over de eerste voorraad, zodat
u voldoende keuze heeft om aan alle behoeften en doelgroepen te
kunnen voldoen. Door de compacte omvang kunnen de steenonderhoudsproducten optimaal en klantgericht worden geplaatst in de verkoopruimte of showroom.

Leverbaar:
1 x 1 stuk

Formaat: Breedte ca. 60 cm; hoogte ca. 155 cm; diepte ca. 40 cm
Voordelen:
• omzetdragende presentatie „producten verkopenzichzelf”
• aantrekkelijk ontwerp
• overzichtlijk gestructureerd
• neemt weinig ruimte in
• voorgemonteerd en daardoor eenvoudig op te bouwen
• rubberen voetjes die het plaastsingsoppervlak ontzien

®

HMK Z972 Display - klein
In de kleine display kan ca. 40 liter worden geplaatst in verpakkingen
van 1 liter. De producten kunnen op vier niveaus overzichtelijk aan de
klant worden gepresenteerd. U kunt zelf bepalen hoe u de producten
sorteert. Wij adviseren u graag over de eerste voorraad, zodat u voldoende keuze heeft om aan alle behoeften en doelgroepen te kunnen
voldoen. Door de compacte omvang kunnen de steenonderhoudsproducten optimaal en klantgericht worden geplaatst in de verkoopruimte of showroom.
Formaat: Breedte ca. 60 cm; hoogte ca. 95 cm; diepte ca. 40 cm
Voordelen:
• omzetdragende presentatie „producten verkopenzichzelf”
• aantrekkelijk ontwerp
• overzichtlijk gestructureerd
• neemt weinig ruimte in
• voorgemonteerd en daardoor eenvoudig op te bouwen
• rubberen voetjes die het plaastsingsoppervlak ontzien
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Leverbaar:
1 x 1 stuk

VLEKKEN VERWIJDEREN
Het verwijderen van vlekken en andere vervuilingen uit natuursteen en keramische oppervlakken
De hieronder genoemde vervuilingen kunnen met de daarachter vermelde speciaal producten verwijderd worden. Een groot aantal vervuilingen verdwijnt volledig na
eenmalige behandeling, anderen hebben een meermalige behandeling nodig. Slechts in een enkel geval (afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond)
blijft er een vage vlek over. Om een vlek te verwijderen is het raadzaam om het aangegeven reinigingsmiddel te mengen met speelgoedgips tot een dik vloeibaar papje
en deze op de te verwijderen vlek aan te brengen. Leest u altijd goed de gebruiksaanwijzing op het etiket door, en neem het juiste product voor de te behandelen
ondergrond.
Bent u niet zeker van het product, test dit dan uit op een onopvallende plaats.
Onze speciaal reinigers zijn bij het Duitse UMWELTBUNDESAMT in Berlijn geregistreerd, en biologisch afbreekbaar zover het in het Duitse wasmiddelen besluit vastligt.
®

Asfalt papier
HMK R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Asfalt
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Azijn vlekken
HMK® M529Marmerpolijstset
-----------------------------------------------------------------------------------Bitumen
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Bloed
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
of
HMK® R157 Intensieve tegelreiniger
-----------------------------------------------------------------------------------Boenwas
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Boter
HMK® R152 Olie- en wasverwijderaar
-----------------------------------------------------------------------------------Bosbessensap
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Bietensap
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Carboleum
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Cottowas
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Cementsluier marmers HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Cementsluier tegels
HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
of
HMK® R183 Cementsluier-Ex voor
zuurbestendig natuursteen*
-----------------------------------------------------------------------------------®
Cementresten, salpeter HMK R165 Cement- en salpeterverwijderaar*
-----------------------------------------------------------------------------------Dieselolie
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Drukinkt
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Fluat
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Fruitvlekken
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Glansmuurverf
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Gras
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Hakstrepen
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Hars
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Impregneer
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Industriële vervuiling
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Inkt
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Jam
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Kaarsvet lossteken
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Kopergroen
HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
-----------------------------------------------------------------------------------Koffie
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Kalk
HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
of
HMK® R158 Badkamer- en douchecabinereiniger*
-----------------------------------------------------------------------------------Ketelsteen
HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
-----------------------------------------------------------------------------------Kleefstof
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Latex verf
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Lijm
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Lijnolie
HMK® R161 Porcelanato grondreiniger
-----------------------------------------------------------------------------------Looizuurvlekken
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Lippenstift
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Marmelade
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Marmer, doffe plekken HMK® M529Marmerpolijstset
-----------------------------------------------------------------------------------Mortelresten
HMK® R165 Cement- en salpeterverwijderaar*
of
HMK® R165 Serizzio- en steenreiniger*

Metaalstrepen
HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
-----------------------------------------------------------------------------------Merbaubloed
HMK® R183 Cementsluier-Ex voor
zuurbestendig natuursteen*
-----------------------------------------------------------------------------------®
Muurverf op waterbasis HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Muurverf
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Nagellak
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Nicotine
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
of
HMK® R157 Intensieve tegelreiniger
-----------------------------------------------------------------------------------Olie
HMK® R152 Olie- en wasverwijderaar
-----------------------------------------------------------------------------------Oude wassen
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Potloodstrepen
HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
-----------------------------------------------------------------------------------Plantaardig vet
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Roest in sanitair
HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
-----------------------------------------------------------------------------------Roest in granietachtige HMK® R777 Roestomvormer voor hardesteen*
-----------------------------------------------------------------------------------Roest in marmer
HMK® R179 Roestvlekverwijderaar voor
zachtesteen
-----------------------------------------------------------------------------------Rode wijn
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Roet
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
of
HMK® R157 Intensieve tegelreiniger
-----------------------------------------------------------------------------------Synthetische lak
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Schrootjeslak
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
of
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Smeer
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Smeerolie
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Schoensmeer
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Siliconen voeg
----- Alleen mechanisch
-----------------------------------------------------------------------------------Siliconen
HMK® R152 Olie- en wasverwijderaar
-----------------------------------------------------------------------------------Stempelinkt
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Steenverzegeling
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Teer
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Tape
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Tapijtlijm
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Tectyl
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Urinesteen
HMK® R159 Tegel- en sanitairreiniger*
-----------------------------------------------------------------------------------Uitbloeiingen
HMK® R165 Cement- en salpeterverwijderaar*
-----------------------------------------------------------------------------------Vernis
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
of
HMK® R161 Porcelanato grondreiniger
-----------------------------------------------------------------------------------Verf
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Vetkrijt
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Vetvlekken
HMK® R152 Olie- en wasverwijderaar
-----------------------------------------------------------------------------------Vruchtensap
HMK® M529Marmerpolijstset
-----------------------------------------------------------------------------------Waslagen
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Waslagen oud
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar
-----------------------------------------------------------------------------------Witte uitslag op steen HMK® R165 Cement- en salpeterverwijderaar*
-----------------------------------------------------------------------------------Wijn
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Wijnvlekken op
gepolijst marmer
HMK® M529Marmerpolijstset
-----------------------------------------------------------------------------------Zelfglanswas
HMK® R155 Grondreiniger - zuurvrij
-----------------------------------------------------------------------------------Zelfglanswas oud
HMK® R154 Lösefix - wateroplosbaar

* Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen als marmer, kalksteen, solnhofener, travertin en andere niet zuurbestendige materialen.
Deze opgave geeft een algemeen beeld van de toepassing van onze producten, test altijd de producten uit op een onopvallende plaats.
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MOELLER STONE CARE Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel.: 02 52 / 22 02 22
Fax: 02 52 / 22 07 29
info@moellerstonecare.nl
www.moellerstonecare.nl

Uw vakhandel:
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