Onderhoud en gebruik MyCrete oppervlakken
SCHOONMAKEN
Het schoonmaken van MyCrete kan met reguliere schoonmaakproducten zoals zachte niet
bijtende allesreiniger en groene zeep.
Het is absoluut niet aan te raden om chloor en bleek houdende schoonmaakproducten te
gebruiken deze producten kunnen de beschermlaag aantasten. Ook anti-kalkmiddelen bij
voorkeur niet gebruiken. Bij hoge uitzondering maximaal een keer in het jaar en daarna
direct met veel water schoonspoelen zodat het kalk verwijderende product niet te lang op
de beschermlaag kan inwerken.
GEBRUIK
Wanden:
Voor de wanden zijn er verder geen bijzonderheden. Kalkaanslag op douchewanden kunt u
vermijden door het oppervlak na het douchen te drogen. De anti-kalk middelen slechts in
zeer beperkte mate gebruiken.
Douche en badkamervloeren:
Zorg ervoor dat er geen plekken ontstaan waar dagenlang water blijft staan. Met name
onder badproducten, plantenbakken, matjes etc. De combinatie van zeep houdende
producten en water kan na lang inwerken de beschermlaag aantasten. Kalkaanslag op
douchewanden kunt u vermijden door het oppervlak na het douchen te drogen. De anti-kalk
middelen slechts in zeer beperkte mate gebruiken.
Vloeren:
De MyCrete vloeren zijn redelijk kras vast maar het is verstandig om onder stoel en
tafelpoten een viltje te plaatsen.
Beschadigingen
Wanneer er beschadigingen worden geconstateerd moeten deze zo snel mogelijk
gerepareerd worden. De beschadigingen kunnen de beschermlaag zo danig beschadigen dat
vocht en vuil door kan dringen tot de MyCrete laag. Ook onherstelbare verkleuringen,
verwaarloosde beschadigingen en grotere vocht schade kunnen hier gevolg van zijn.
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Wanneer de coating maar ook de MyCrete laag is aangetast, dient u eerst de MyCrete laag
op te vullen, te herstellen en daarna aan te helen. Het is mogelijk dat er een klein
kleurverschil ontstaat in de eerdere stuclaag. Na het opschuren van de laag en het
voldoende droogtijd te hebben geven moet u opnieuw de impregneer en coating
aanbrengen.
Als alleen de coating is beschadigd, dient u het coatinglaagje licht op te schuren met
schuurpapier van korrel 180. Daarna moet u een aantal nieuwe lagen coating aanbrengen.
Wanneer u twijfelt, kunt u de MyCrete laag in de naden insnijden en daarna afkitten.
Overgangen van verschillende materialen en naden tussen vloer en wand altijd afkitten.
ONDERHOUD
De MyCrete oppervlakken moet u onderhouden om de duurzaamheid van het product te
behouden. Wordt het oppervlak niet goed onderhouden, kunnen wij u niet garanderen dat
het product zijn duurzaamheid behoud.
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