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Cementtegels zijn cementgebonden vloertegels, vaak met de hand gemaakt. Ze zijn poreus en hebben 
nood aan verzadiging van impregneerproduct. Uw cementtegels met zorg en regelmaat onderhouden 
met onderstaande producten verzekeren een goede bescherming tegen vlekken en een mooi 
verzorgde vloer. 

 
 

WERKWIJZE 
 
Controleer bij plaatsing van nieuwe tegels dat ze schoon en vlekvrij zijn. Indien nodig mag je een 
eerste, lichte,  reiniging met AKEMI® Steenreiniger uitvoeren .  
Alvorens men begint in te voegen raden we aan een voorimpregnatie aan te brengen in de vorm van 
1 laag AKEMI® Anti-vlek Nano, gelijkmatig te verdelen op een schone en kurkdroge ondergrond. Volg 
dezelfde gebruiksaanwijzing als voor de definitieve afwerking (zie blz. 2) met Anti-vlek Nano, maar 
dan voor slechts 1 laag en deze slechts 5 minuten laten inwerken en droogvegen.  

Kort na het invoegen dien je de cementtegels grondig te reinigen met AKEMI® Steenreiniger om de 
voegresten te verwijderen. Wacht niet te lang, want dan zitten de voegresten te diep in het oppervlak 
en zijn deze moeilijker te verwijderen.  

Definitief beschermen (impregneren) van cementtegels doe je opnieuw met AKEMI® Anti-vlek Nano, 
meerdere lagen, nat in nat.  

Voor wekelijks onderhoud van cementtegels gebruik je AKEMI® Steenzeep.  

 

 Deze AKEMI® producten hebben allen een Foodsafe certificaat!   
 

   Let op: Gebruik nooit zuurhoudende producten op  dit type vloer. 
 
 
 
 

GEBRUIK 

 
EERSTE REINIGING           

AKEMI® Steenreiniger 
Voor het verwijderen van voegresten of bij sterke vervuilingen de vloer reinig je 
de cementtegels met AKEMI® Steenreiniger.  
TIP: Ook cementsluier kan men verwijderen met AKEMI® Steenreiniger mits 
grondig te schrobben met een harde borstel. 

 
Verpakking: 1 liter of 5 liter 
 

    
 

1. Verdun de Steenreiniger met water (1:2 tot 1:20) 
2. Schrob de vloer met een schrobborstel en laat gedurende 15 min inwerken 
3. Product niet laten indrogen!  Nadien goed naspoelen met water 

 

 

http://www.rozetta.be/Producten/Cementtegels/&MAR 8181.html&pageID=694
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BESCHERMING            
Het is aanbevolen cementtegels grondig te beschermen tegen vervuilingen en vlekken. Dit kan 
door het oppervlak te behandelen met dit speciaal impregneermiddel. Hierbij ontstaat een 
extra bescherming tegen het indringen van water, vuil en olie/vetvlekken. 
Belangrijk: een cementtegel verdicht gaandeweg in het onderhoud, het is niet mogelijk om 
deze tegels onmiddellijk na plaatsing volledig te verdichtten 
Ook na het impregneren blijft er een gevoeligheid voor zuurvlekken van bv. wijn, azijn, fruit 
enz. 
 
 AKEMI® Anti-vlek Nano 
Een snelwerkend, kleurloos, impregneerproduct, dat de poriën van de 
cementtegels verzadigd en bescherming biedt tegen olie- en vetvlekken, water en 
algemeen vuil. 
  
Met 1l AKEMI® Anti-vlek Nano kan je +/- 15m² cementtegels behandelen.  
Verpakking: 250ml, 1l of 5l  
 

    
 
 

 
1.      1       De fles goed schudden voor gebruik.  

 
2. Puur product gebruiken, niet aanlengen en contact met water of andere  

vloeistoffen vermijden tot het product volledig ingewerkt is  
(in regel pas na 12h tot 24h) 
 

3. Breng het product aan op een schoon, stofvrij, vetvrij en droog oppervlak. Aanbrengen in 3  
lagen, na elkaar, nat op nat, gedurende een tijdspanne van +/- 20 minuten (in hal, keuken 
en/of badkamer 4  tot 6 laagjes opbrengen). 
Dun aanbrengen met een verfrol, kwast of  doek.  
  

4.                      De laatste laag mag niet indrogen! En dient met absorberende doeken droog   
                     geveegd en nagepolierd te worden om sluier te vermijden.  
 

5. De water-, olie- en vuil werende werking ontwikkeld zich na enkele minuten, waarbij de 
volle werkzaamheid na 2-3 uur bereikt wordt.  12h later mag de vloer opnieuw betreden 
worden.  
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ONDERHOUD           
AKEMI® Steenzeep (wekelijks dweilen) 
Door de cementtegels na het impregneren wekelijks te onderhouden (dweilen) 
met AKEMI® Steenzeep ontstaat er een goede verdichting van het tegeloppervlak 
en worden de tegels door hun patina steeds mooier en voller van kleur, voor een 
warm onderhouden uitzicht. 
 
Deze zachte zeep is het dweilmiddel bij uitstek voor een normale reiniging van uw 
cementtegel. Volledig oplosbaar in (lauw) water,  vormt geen lagen. 
De aanwezige AKEMI® impregnering wordt door regelmatig gebruik in zijn werkzaamheid 
ondersteund. 
Verpakking: 1 liter / 5liter 
 

    
 

1. Dosering: ca. 1 tot 2 dopjes in een emmer lauw dweilwater. (zeer zuinig!) 
2. Hiermee dweilen zonder nabehandeling (niet naspoelen) 

 

 
 

 
         ALTERNATIEF ONDERHOUD:  

 AKEMI® Crystal Clean (dagelijks dweilen) 
Als alternatief, of indien men meermaals per week wenst te dweilen, raden we 
AKEMI® Crystal Clean aan, geen zeep. Hiermee mogen ook andere vloertypes 
onderhouden worden zoals keramische tegels, natuursteen, parket, e.d. Dit is een 
dweilproduct op alcoholbasis, reinigt snel, streepvrij en geeft een frisse geur.  
Verpakking: 1liter / 5 liter 
 
Indien men AKEMI® Crystal Clean als dweilproduct gebruikt raden we aan dit op regelmatige 
basis aan te vullen met AKEMI® Anti-vlek W voor extra bescherming en ondersteuning van de 
aanwezige impregnatie. 
 AKEMI® Anti-vlek W 
Eens in de zoveel tijd kan u AKEMI® Anti-vlek W toevoegen aan het dweilwater, 
hierdoor zorgt u ervoor dat de impregnatie van de cementtegelvloer verzadigd 
blijft. Wanneer is dit nodig ? Als u de vloer dweilt en deze droogt donker en licht 
op, weet u dat sommige tegels niet volledig verzadigd zijn en dus nog een 
impregneer laag nodig hebben. AKEMI® Anti-vlek W is een product op waterbasis 
dat u gemakkelijk kan toevoegen aan uw dweilwater. 
Verpakking: 1liter / 5 liter 

 
 
 
 
 
Advies : volg steeds de richtlijnen op de AKEMI productverpakking en in de technische informatie, te raadplegen 
op www.akemi.be.  Voor vragen bel +32 (0)3 354 35 60 of Email: info@akemi.be 
 
Online:  www.akemi.be/Productoverzicht/Onderhoud/Onderhoud-vloeren/Cementtegels 
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