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Bescherming en onderhoud van granito terrazzo 
tegels 

Technische Gegevens 
 
EERSTE REINIGING 

De eerste reiniging dient uitgevoerd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. 
Zuurhoudende reinigingsmiddelen zullen de oppervlakte aantasten.  
 
Product:  Fila Cleaner: verdund 1:20 in water bij een gemiddelde vervuiling.  
 
Verbruik:  Fila Cleaner: 2 l op 100 m2 (bij gebruik in water 1:20).    
 
Uitrusting: Professionele boenmachine (enkele schijf met witte) of  luiwagen, 

waterstofzuiger of dweil 
 
Werkwijze:  De eerste reiniging is van essentieel belang voor het verwijderen van vuil. 
 De reiniging dient uitgevoerd te worden met een professionele boenmachine 

en een waterstofzuiger. Men kan deze handeling  ook uitvoeren met een 
borstel of een dweil. Het water met een waterstofzuiger verwijderen. 

 
Bescherming voor binnengebruik 

Deze behandeling verzekert de bescherming van de vloer tegen olie- en watervlekken en 
vereenvoudigt het hiernavolgende gewone onderhoud. 
 
Product:  1. Fila FOB (onverdund) 
 2. keuze a Fila Mat (onverdund) 
                             2. keuze b Fila Satin (onverdund) 
                             2. keuze c Fila Longlife ( onverdund) 
Verbruik:  Fila Fob: 1 l op 10-15 m2 . 
                             Fila Mat, of Fila Satin, of Fila Longlife 3-5 liter per 100 m2 per laag 
Uitrusting:  Kwast, roller, dweil, wax applicator. 
Werkwijze: Breng, na de eerste reiniging van het oppervlak, wanneer de vloer 

helemaal droog is, met behulp van een kwast of roller hierover een 
gelijkmatige, continue laag Fila FOB  aan. Breng na 24 uur één laag 
Mat, Satin of Longlife aan, breng 4 uur later een tweede laag en en 
wacht met het betreden van de vloer tot deze droog is  

 
Normaal onderhoud 
Voor het normale onderhoud van de reeds beschermde vloer gebruikt men Fila Cleaner   
(verhouding 1:200). Voor het herstellen van de was laag  voeg 2-3 bekertjes Fila Mat, Satin of 

LongLife  toe aan een emmer water, dweil hiermee de vloer. 
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Speciaal onderhoud 
Het speciale onderhoud wordt uitgevoerd als de was laag is aangetast of aan vernieuwing toe is. In 
dit geval is het belangrijk om de oude was laag te verwijderen en opnieuw aan te brengen. 
  
Product:  Fila PS/87: 1:5 verdund in water. 
                                Fila Mat, Fila Satin of Fila Longlife ( onverdund) 
Verbruik:  1 l voor 40 m2  
Uitrusting: Professionele boenmachine (enkele schijf met groene pad), luiwagen, 

waterstofzuiger, dweil, was applicator. 
Werkwijze: Verdun Fila PS/87 (1:5) in water, breng het op de vloer aan en laat het 

enkele minuten inwerken. Schrob hierna met een boenmachine, of met een 
luiwagen en neem het vuile water op met een waterstofzuiger of met een 
dweil. Reinig het oppervlakte hierna met schoon water. Hierna de was laag 
aanbrengen zoals omschreven. 

 
 


