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Cementtegel eco behandeling 
Technische Gegevens 

 
EERSTE REINIGING 

De eerste reiniging is van essentieel belang voor een goed resultaat van de behandeling. De eerste 
reiniging heeft als doel het eventueel aanwezige bouwvuil/cementsluier te verwijderen. 
 
Product:  Fila PS87 1:5 verdund in water. 
Verbruik:  1 l op 40 m2  
Uitrusting: Professionele boenmachine (enkele schijf met groene pad), waterstofzuiger, 

luiwagen, dweil. 
Werkwijze:  Verspreid, nadat u de vloer heeft geveegd en met water nat heeft gemaakt, 

het verdunde Fila PS87 (1:5 in water) erover;  reinig hierna met de 
boenmachine of een luiwagen. Verwijder de rest met behulp van de 
waterstofzuiger, spoel de vloer goed na en dweil hierna op met een 
waterstofzuiger of een dweil. 

 
BESCHERMING VOOR BINNENGEBRUIK 

 
Deze behandeling verzekert de bescherming van de vloer tegen olie – en watervlekken en  
vereenvoudigt het hiernavolgende gewone onderhoud. Gebruik na het voegen, zodat de voeg gelijk 
 mee behandeld wordt. De ECO producten zijn op waterbasis en hierdoor hoeft het vocht niet  
compleet uit de tegelvloer te zijn en kan er relatief snel over gelopen worden! 
 
Product:  Fila  MP90 ECO gebruiksklaar. 
Verbruik:  1 l op 20-30 m2  
Uitrusting: kwast, roller, niet pluizende doek. 
Werkwijze:  Breng na de eerste reiniging, wanneer de tegels in lijm gelegd zijn na 24 uur 

of wanneer de tegels in cement gelegd zijn na 48 uur; één laag aan. De 
natuurlijke uitstraling van de tegel blijft behouden en geeft geen 
kleurverdieping. Indien men geen kleurverdieping wenst na 4 uur een tweede 
laag FILA MP 90 ECO. 

 
KLEURVERDIEPING 

 
Wilt u de tegel graag een kleurverdieping geven (uitstraling van de tegel wanneer deze natgemaakt 
is).  
Product:  Fila  SATIN (was- half glans) gebruiksklaar. 
Verbruik:  1 l op 20-30 m2  
Uitrusting: kwast, roller, niet pluizende doek. 
Werkwijze:  Breng 24 uur na de tweede behandeling aan deze waslaag één keer aan.  
 Na 4 uur is de vloer gebruiksklaar.  
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GEWOON ONDERHOUD 

Het gewone onderhoud heeft als doel vuil en stootstrepen te verwijderen. U moet regelmatig het 
gewone onderhoud uitvoeren. 

Product:   Filacleaner / Fila satin: verdund in water, afhankelijk van de mate van vuil. 
Uitrusting: Dweil. 
Werkwijze: Verdun in lauwwarm water (bijv. Een halve beker reinigingsmiddel op vijf liter 

water of een paar scheuten SATIN). Dweil met deze oplossing het 
oppervlakte.  

 
 


