
 

Gebruik voor de reiniging van de tegels alleen schoon (warm) water, eventueel met een zachte zeep. Gebruik 
geen synthetische reinigingsmiddelen, deze kunnen uw bestrating schade toe brengen. 

Algen of mossen die zich met name in de wintermaanden op vochtige plaatsen op de tegels hechten, zijn over 
het algemeen vrij eenvoudig te verwijderen. Met milieuvriendelijke reinigingsmiddelen is dit klusje snel 
geklaard (verkrijgbaar via Doe-het-Zelf zaken of bouwmaterialenhandel). Een alternatief voor de 
reinigingsmiddelen is stoom. Hierdoor sterven algen en mossen af.  

Kalkuitbloei (witte uitslag) kan voorkomen op cementgebonden materialen. Onder bepaalde klimatologische 
omstandigheden treedt deze witte uitslag op. Cement vormt een chemische reactie met water, waardoor vrije 
kalk wordt gevormd die zich op de oppervlakte afzet. Na verloop van tijd verdwijnt de witte uitslag weer. 
Ondanks alle kwaliteitscontroles kan dit fenomeen niet voorkomen worden. Kalkuitbloei heeft geen invloed op 
de constructieve sterkte van het product en kan nooit een reden zijn voor reclamaties. 

Het gebruik van hoge drukreinigers wordt afgeraden, omdat de sterke waterstraal van een hogedrukreiniger de 
cementdeeltjes tussen de toeslagmaterialen weg kan spuiten. Het gevolg hiervan is dat er korrels kunnen 
losraken. Indien men toch met een hogedrukreiniger wil schoonmaken moet men rekening houden met het 
volgende: 
- stel de druk zo laag mogelijk in en reinig eerst op een proefstuk 
- gebruik een minimale afstand van 20 cm tussen de uitgang van de lans en de tegel 
- maak geen gebruik van een vuilfrees 
- gebruik bij voorkeur een terrasreiniger

Sneeuwvrij maken van het oppervlak mag met een kunststof sneeuwschuiver of bezem (geen stalen borstels of 
ander materiaal dat een schurende werking heeft). Strooizout mag zowel preventief als bij ijsvorming gebruikt 
worden. Let hierbij op dat er géén zoutophopingen blijven liggen. 
 
Voor alle gegeven oplossingen met betrekking tot het reinigen van de tegels, is het belangrijk om de middelen 
altijd eerst op één tegel (bij voorkeur uit het zicht) te testen om het effect te beoordelen.  

 


