
Informatie, leg en behandeladvies kalkhoudende natuursteen.

Wij hebben verschillende soorten kalkhoudende natuurstenen in ons assortiment, dit is een erg mooi 
produkt als je weet wat je koopt. Over het algemeen zijn de kalkhoudende natuursteensoorten 
minder hard en krasgevoeliger en zijn niet bestand tegen zuren. Onder kalkhoudende natuursteen 
verstaan we de meeste : Marmer, Travertin, Belgischhardsteen, Vietnameeshardsteen, 
Chineeshardsteen soorten.

De meest soorten zijn poreus en dienen hiervoor te worden behandeld. De mate van poreusheid is 
ook in sterke mate afhankelijk van de oppervlakte afwerking van de vloer.  Gepolijste en verzoete 
vloeren zijn minder poreus als natuur geschuurde vloeren.  

Als een vloer op de juiste manier is behandeld is deze makkelijker in onderhoud, het wil echter niet 
zeggen dat er nooit een vlekje in zal trekken. Het is een authentieke vloer die leeft en ook als 
zodanig moet worden gezien. 

Leg advies: 

Zorg voor een tegelzetter die ervaring heeft met het leggen van dit soort materiaal. 

Leg de vloer pas als alle andere bouwwerkzaamheden zijn gedaan hierdoor voorkom je onnodige 
vervuiling. 

Zorg voor een vlakke stabiele en schone ondergrond. 

De meeste soorten zijn gekalibreerd en kunnen worden verlijmd met een flexibele lijm. Indien deze 
niet is gekalibreerd en er grote dikte verschillen inzitten kunnen ze in de specie worden verwerkt. 

Bij lichte natuursteen vloeren is het beste te kiezen voor een witte lijm. (witte cement voor specie)  

Gebruik geen synthetisch gekleurde voegmiddelen met sterke pigmenten.

Door het gebruik van een grove lijmkam 1,5 tot 2 cm kan men kleine hoogte verschillen van de 
tegels opvangen. 

De voegbreedte is afhankelijk van het soort vloer (rustiek of strak) kwestie van smaak. 

Werk schoon en zorg dat er geen lijmresten en voegsel op de tegels blijft zitten. 

Zorg bij het invoegen ervoor dat je na het invoegen de oppervlakte goed schoonmaakt met schoon 
water. 

Na het leggen de vloer niet afdekken. 



Vloerbehandeling: 

Stap 1 Reinigen 

De vloer goed reinigen met water en indien nodig PS/87 zuurvrije reiniger. Vervolgens de vloer 
goed laten drogen (variërend van enkele dagen indien men vloerverwarming heeft tot enkele 
weken).  Als de vloer goed schoon en droog is kan er worden begonnen met stap 2. 

Stap 2 Impregneren (Gebruik tijdens impregneren handschoenen en ventileer de ruimte goed)

Als de vloer helemaal schoon en droog is (variërend van enkele dagen indien men vloerverwarming 
heeft, tot enkele weken). Zet de vloerverwarming een dag voor het impregneren helemaal laag.

Wenst u een diepere kleur van uw natuursteen gebruik dan filastoneplus dit is een impregnator die 
de kleur van de steen verdiept.

Wilt u de kleur van de natuursteen niet verdiepen maar naturel houden gebruik dan filafob.

Breng de Filastoneplus / Filafob aan op een katoenen doek, (niet op de tegels gieten) en wrijf de 
tegels hiermee in, behandel kleine delen tegelijk. Het impregneermiddel moet in de tegel trekken 
alles wat erop blijft liggen goed droog wrijven anders ontstaan er vlekken. ( vloer 8 uur niet 
beloopbaar ).

Deze behandeling na 8 uur indien nodig 1 a 2x herhalen. Tussen elke behandeling moet ongeveer 8 
uur droogtijd zitten. Beide impregneermiddelen werken vuilafstotend (eerst klein stukje proberen). 
De tegel mag na behandeling niet glimmen wrijf de tegel goed droog. 

Stap 3 onderhoud en reiniging

Vloer reinigen met Dweilzeep en /of Filacleaner dit zijn zuurvrije reinigers deze kunnen worden 
opgelost in water om de vloer mee te dweilen. Bij lichte vloeren is het beter geen lijnolie houdende 
produkten te gebruiken zoals groene zeep. gezien de vloer dan aanzienlijk vergeeld. Bij de ruwere 
vloeren kan men ook af en toe een dweilwas gebruiken zoals filasatin.

Belangrijk:

Gebruik geen zuren of zuurhoudende produkten op de vloer zoals antikal, cilitbang en andere 
agressieve reinigingsmiddelen


