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Handleiding

Impregnatie en onderhoud
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HMK R155 Grondreiniger

De HMK R155 zuurvrije grondreiniger is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van natuursteen, marmer, beton en kunststeen. De 

grondreiniger is speciaal ontwikkeld om bouwvuil te verwijderen. Lees de instructies voor gebruik goed door.

VerbruikVerbruik

De benodigde hoeveelheid HMKR155 is afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak. Algemeen kan het volgende 

aangehouden worden: 1 liter HMK R155 op 1 liter water is goed voor 10m² 1 liter HMK R155 op 20 liter water is goed voor 

80m².

BelangrijkBelangrijk

* Bewaar HMK R155 gesloten op een 

droge donkere plaats tussen de +12 en +25 graden.

* Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

* Niet gebruiken in de volle zon.

* Buiten bereik van kinderen.

 
Stap 1. Laat ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur..

Stap 2. Verdun grondreiniger afhankelijk van de vervuiling 1:1 tot 1:20.

Test de grondreiniger voor u begint op een onopvallende plek om de 

menggraad, het effect en de werktijd te bepalen. Als vuistregel kan het 

volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 

1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte

vervuiling betekent 1:16 tot 1:20.

Stap 3. Opbrengen met zachte spons en laat 10 tot 20 minuten 

inwerken. Opschrobben met bijv. een borstel of geschikte pad. Laat de 

grondreiniger niet opdrogen, maar spoel het goed na met water.

Stap 4. Bewerk indien nodig nog een keer en neem vuil op. Meerdere 

keren naspoelen kan nodig zijn.

 

HMK S234 Vlekstop

HMK S234 is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van oplosmiddelen. Door de impregnering wordt het binnendringen 

van water, vet, vuil, olie en verf voorkomen bij alle natuursteen bewerkingen (zachte en harde gesteenten), kunststeen, niet 

geglazuurde tegels, baksteen en klinkers. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed. Lees de instructies 

voor gebruik goed door. 

Verbruik

Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 4 tot 20m² per liter. Bij zwakzuigende oppervlakten HMK234 verdunnen 

met verfverdunner ca. 1:10.

Droogtijd

Afhankelijk van de temperatuur in de ruimte ca. 4 a 6 uur.

Belangrijk

* Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, 

gelakte materialen en oppervlakken, die niet

bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product 

behandelen of besmetten.

* Bewaar HMK S234 gesloten op een droge donkere 

plaats tussen de +12 en +25 graden.

* Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

Stap 1.  Laat ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur.

Stap 2. Zorg dat het oppervlak schoon, droog (max restvochtgehalte 2-4%) 

en vlekvrij is, wij adviseren om dit met HMK R155 te doen. Test de reiniger 

voordat u begint op een onopvallende plaats om het effect te bepalen.

Stap 3. Breng de HMK S234 met een zachte kwast of een roller met 

korte haren in ruime hoeveelheid, en gelijkmatig op de ondergrond aan. 

Verwijder overtollig HMK234 voor het indrogen met wisser, doeken of 

tissuepapier

Stap 4. Behandel sterk zuigende oppervlaktes na 24 uur nogmaals. Indien 

er te veel impregneermiddel is achtergebleven, dien je deze binnen 12 uur 

te verwijderen met terpetine. 

Stap 5. Gedurende de droogtijd oppervlak niet betreden en vrijwaren van 

vocht.

* Niet vlambaar en zuurhoudend.

* Milde geur.

* Kan een aantal jaar bewaard worden.

* Voor zowel binnens- als buitenshuis.

* Buiten bereik van kinderen.

* Bij het verwerken van HMK S234 moeten de 

ruimtes goed geventileerd worden

* Levensmiddelen verwijderen, overname van geur 

mogelijk.

* Kan ca. 2 jaar bewaard worden.

* Voor zowel binnens- als buitenshuis.
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HMK P301 RSP drie in één

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 oppervlakken van natuur- en kunststeen. Het product 

verwijdert licht vuil en vet probleemloos. Lees de instructies voor gebruik goed door.

Verbruik

Algemeen kan het volgende worden aangehouden 20 tot 30 m² per sprayflacon.

Belangrijk

* Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, 

impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

* Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte 

materialen en oppervlakken, die niet bestand zijn tegen 

oplosmiddelen niet met dit product behandelen of besmetten.

* Bewaar HMK P301 gesloten op een droge donkere plaats 

tussen de +12 en +25 graden.

Disclaimer:

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of 

indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te 

gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van 

het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

Stap 1. De ondergrond vooraf impregneren. Test de reiniger voordat u 

begint op een onopvallende plaats om het effect te bepalen. 

Stap 2. Schud goed voor gebruik

Stap 3. Spray het middel gelijkmatig op het droge oppervlak.

Stap 4. Laat het kort inwerken en veeg het af met een zachte niet 

pluizende doek

Stap 5. Wrijf het oppervlak na met een droge doek

Verbruik

Afhankelijk van de vervuiling ca. 10 tot 20 m² per sprayfles.

Belangrijk

* Bewaar HMK R156 gesloten op een droge donkere 

plaats tussen de +12 en +25 graden.

* Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

* Buiten bereik van kinderen.

* Niet vlambaar en zuurhoudend.

Stap 1. Goed schudden voor gebruik. Test de reiniger voordat u begint 

op een onopvallende plaats om het effect te bepalen.

Stap 2. Spray vanuit de fles de reiniger op het oppervlak. Laat het 

vervolgens kort inwerken maar niet indrogen.

Stap 3. Schrob de reiniger met een zachte schuurspons (wit) of zachte 

borstel. 

Stap 4. Spoel het geheel goed na met water, herhaal de behandeling 

indien nodig. Herhaal de behandeling bij sterke vervuiling.

HMK R156 Marmer Badkamer Reiniger

De HMK R156 is een gebruiksklaar speciaal reinigingsmiddel. Het product verwijdert zeepresten, lichte kalkaanslag en vuil van 

ruwe, gezoete en gepolijste oppervlakken van niet zuurbestendig natuursteen- en kunssteen in doucheruimtes, badkamers en 

andere natte ruimtes. Voegen worden weer als nieuw. Lees de instructies voor gebruik goed door.

* Milde geur.

* Kan een aantal jaar bewaard worden.

* Voor zowel binnens- als buitenshuis.

* Buiten bereik van kinderen.

* Gebruik het product niet bij direct invallend zonlicht.

* Spuit het product niet op hete voorwerpen.

* Kan ca. 1 jaar bewaard worden.

* Alleen voor binnenshuis.


