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NATUURSTEEN BEKLEDING



HMK Moeller Stone Care 

 Het onderhoud van uw natuursteenvloer 

 

Natuursteen, verzoete en gevlamde steen, leisteen en zandsteen 

Reinigen 

Voor het reinigen van uw bevloering gebruikt u de HMK R55 ‘Grondreiniger’. U mengt dit 

product met water met een verhouding van 1/10. Breng het product aan en laat het 10 

minuten inwerken. Houd er rekening mee dat het product niet mag opdrogen op de 

steen. Wanneer u merkt dat bepaalde plaatsen droog komen te staan, giet dan nog wat bij 

op deze plaatsen zodat het niet kan opdrogen. Na 10 minuten schrobt u uw vloer zodat 

het vuil goed loskomt van de steen. Daarna spoelt u uw vloer af met zuiver water. 

Blijven er nog plekken over van olie of vet dan gebruikt u de HMK R52 ‘Olie en wasverwijderaar’. 

Deze pasta wordt dik aangebracht op de plek en werkt tot 2cm diep in de steen. Nadat de werktijd 

van het product verlopen is kan dit simpel verwijderd worden met een borstel of stofzuiger. 

Beschermen 

Voor het beschermen van uw bevloering gebruikt u de HMK S34N ‘Vlekstop’. Het is 

belangrijk om na de reiniging uw vloer  24 uren te laten drogen zodat de steen ook 

vanbinnen droog is. Daarna brengt u de HMK S34N voldoende aan. Houd de steen 10 à 

20 min. nat. Daarna moet het overtollige product die niet in de steen is gedrongen 

verwijderd worden met behulp van een droge doek. Nu is het van groot belang dat uw 

vloer niet in contact komt met water voor de komende 2 dagen.  

Onderhouden 

Dit is onder te verdelen in droog en nat reinigen. Droog reinigen bestaat uit het 

verwijderen van bijv. los vuil, zand en stof door middel van vegen, wissen en of 

stofzuigen. Om vuil van buiten zo veel mogelijk tegen te gaan is een goede deurmat 

voor de consument en voor publiek toegankelijke ruimtes een schoonloop zone van 

minimaal 2 meter, voor men de vloeren betreedt, aan te bevelen. 

Algemeen gesproken is het nat schoonhouden van tegelvloeren oplossen van 

vuil en afvoeren met water.Voor het onderhoud van uw vloer gebruikt u onze HMK 

P24 ‘Edelzeep’ wekelijks. Een half koffiekopje op 10 liter warm water is de ideale 

verhouding. Na het aanbrengen van de zeep mag deze niet verwijderd worden. 

Laat de zeep in de steen opdrogen. Na het dweilen mag u uw vloer niet naspoelen  

of aftrekken. 



Behandel uw vloer ook maandelijks met onze HMK P23. Dit met een verhouding van een half 

koffiekopje op 2 tot 3 liter water. Deze moet u laten opdrogen (niet van de vloer aftrekken) 

en dus niet verwijderen of naspoelen. 

 

  

Gepolijste bevloering 

Onderhouden 

Voor het onderhouden van een gepolijste steen gebruikt u de HMK P24 ‘Edelzeep’ voor 

het wekelijks onderhoud. Een half koffiekopje op 10 liter warm water is een ideale 

verhouding. Na het aanbrengen van de zeep mag deze niet verwijderd worden. Laat de 

zeep in de steen opdrogen. Voor het periodiek onderhoud gebruikt u onze HMK P19 

maandelijks.  Vermeng dit product met warm water, verhouding 1/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK! Dit is slechts een beknopte samenvatting. Wij raden u ten zeerste aan ook het etiket 

op de  verpakking aandachtig te lezen. Plaats ook altijd eerst een test! 



HMK Moeller Stone Care 

Het onderhoud van uw keramische vloer 

 

Reinigen  

Indien de fabrikant een coating aangebracht heeft , voor de bescherming van uw 

tegels, kunt u deze verwijderen met de HMK R57. De HMK R57 ‘Intensief reiniger’ 

is een speciaal reinigingsmiddel waarmee u olieachtige en vettige lagen, resten van 

onderhoudsmiddelen en bouwvervuiling verwijdert. Het aanbrengen van de HMK 

R57 is afhankelijk van de vervuiling. Pas dus uw mengverhouding aan tussen 

1:2 en 1:10 verdund met water. Goed schrobben bij het aanbrengen en net 

voor het verwijderen van de R57 is van groot belang. 

HMK R59 ‘Tegel en sanitairreiniger’ is een reinigingsmiddel waarmee u lichte 

cementsluier verwijdert. Gebruik de HMK R59 verdund 1:2 tot 1:15 met water 

(afhankelijk van de vervuiling) Goed schrobben bij het aanbrengen en net voor het 

afspoelen is zeer belangrijk. Gebruik hiervoor een schrobber, borstel of geschikte pad.  

Beschermen 

Indien nodig kunt u uw steen beschermen tegen vlekken door een vlekstop 

aan te brengen. De HMK S43 ‘Porcelenato impregneer’ is een vlekstop dat 

speciaal ontwikkeld is voor keramische tegels. De HMK S43 beschermt uw 

vloer tegen het intrekken van vet, vocht, olie en vuil.  

Het aanbrengen gebeurt op een schone droge, was-, olie-, vetvrije 

ondergrond. De vlekstop wordt gelijkmatig verdeeld en na 15 minuten wordt 

het overtollig product verwijderd. De olie- en vuilafstotende werking 

ontwikkelt zich in 72 uur. 

Onderhouden 

Dit is onder te verdelen in droog en nat reinigen. Droog reinigen bestaat uit het 

verwijderen van bijv. los vuil, zand en stof door middel van vegen, wissen en of 

stofzuigen. Om vuil van buiten zo veel mogelijk tegen te gaan is een goede deurmat 

voor de consument en de voor het publiek toegankelijke ruimtes met een schoonloop 

zone van minimaal 2 meter, voor men de vloeren betreedt, aan te bevelen. 

Algemeen gesproken is het nat schoonhouden van tegelvloeren oplossen van vuil en 

afvoeren met water. Voor een goed onderhoud van uw keramische vloer is er de HMK 

P11 ‘kwarts-composiet verzorgende reiniger’. HMK P11 is een reinigingsmiddel dat geschikt is voor 

het dagelijks gebruik. Het laat ook een prachtige glans na op uw vloer. Bij regelmatig gebruik wordt 

uw vloer beschermd tegen vlekken en is uw vloer ook makkelijker te reinigen. 1 à 2 maal per jaar 

reinigt u de vloer met HMK R57 ‘intensief reiniger’ om uw vloer goed gereinigd te houden. 



 

BELANGRIJK! Dit is slechts een beknopte samenvatting. Wij raden u ten zeerste aan ook het etiket 

op de  verpakking aandachtig te lezen. Plaats altijd eerst een test! 



HMK Moeller Stone Care 

Het onderhoud van uw douche 

 

Marmer 

Reinigen (na plaatsing) 

Gebruik de HMK R55 ‘grondreiniger’ om uw douche goed te reinigen. U mengt dit 

product met een verhouding van 1/10 met water. Breng het product aan en laat 

het 10 minuten inwerken. Houd er rekening mee dat het product niet mag 

opdrogen op de steen. Wanneer u merkt dat bepaalde plaatsen droog komen te 

staan, giet dan nog wat bij op deze plaatsen zodat het niet kan opdrogen. Na 10 

minuten schrobt u uw douche zodat het vuil goed loskomt van de steen. Daarna 

spoelt u uw douche goed af met zuiver water zodat al het reinigingsmiddel 

verwijderd is. 

Beschermen 

Om uw steen te beschermen tegen het binnendringen van water, shampoo, zeep,… 

Door een beschermlaag aan te brengen op de steen wordt de steen makkelijker te 

onderhouden. Voor het beschermen van uw douche gebruikt u de HMK S34N 

‘Vlekstop’. Het is belangrijk om na de reiniging uw douche eerst 24 uren te laten 

drogen zodat de steen ook vanbinnen droog is. Daarna brengt u de HMK S34N 

voldoende aan. Houd de steen 10 à 20 min. nat. Daarna moet het overtollige 

product die niet in de steen is gedrongen verwijderd worden met behulp van een 

droge doek. Bij poreuze materialen de behandeling na acht uren herhalen. Nu is het van 

groot belang dat uw douche niet in contact komt met water voor de komende 2 dagen.  

Indien u nog een extra bescherming wilt aanbrengen kan dit met de HMK P25B 

‘marmer antiek afdekwas’.  Breng dit product lichtvochtig aan op de steen. Meteen 

erna gaat u dit droogwrijven met een droge doek. Het is daarom belangrijk geen al 

te groot oppervlak in één keer in te wrijven, 0,5m² per keer is ideaal. Dit product 

kan, afhankelijk van het gebruik, 2 à 3 keer per jaar opnieuw en op dezelfde manier 

aangebracht worden. Wij raden u ook aan om na 2 à 3 jaar de silicone voegen te 

vervangen. 

Onderhouden 

Voor het onderhouden van uw douche gebruikt u de HMK R56 ‘Badkamerreiniger’ 

voor marmer’. Dit is een reinigend onderhoudsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor 

het verwijderen van kalkaanslag en zeepresten in douches uit marmer. Dit product 

komt het best tot zijn recht indien u dit gebruikt in combinatie met een sanitaire spons 



met witte rugzijde. Om uw douche goed te onderhouden gebruikt u dit product wekelijks. 

Sproei de HMK R56 gelijkmatig op het oppervlak. Laat het product kort inwerken (niet laten 

indrogen), schrob het oppervlak met behulp van een harde spons, borstel of een daarvoor 

geschikte pad. Daarna goed afspoelen met water. Bij een sterke verontreiniging gaat u deze 

behandeling gaan herhalen. 

Zuurbestendige Materialen  
(graniet, kwartscomposiet, keramiek) 

 

Reinigen 

Voor het verwijderen van de cementsluier op zuurbestendige materialen gebruikt u de 

HMK R59 ‘Zwembad- en badkamerreiniger’. Dit product verwijdert ook kalkaanslag, 

vuil, urinesteen en zeepresten. Verdun dit product 1:5 tot 1:15 met water (afhankelijk 

van de vervuiling). Bewerk daarmee vervolgens goed het oppervlak met behulp van een 

schrobber, een borstel of een geschikte pad. Laat het middel kort inwerken, niet laten 

indrogen. Daarna spoel je het bewerkte oppervlak met water.  

Beschermen 

a. Keramische tegels 

Niet alle keramische tegels zijn 100% waterdicht. Indien u een tegel heeft die wel 

poreus is dan kunt u deze gaan beschermen met een vlekstop. De HMK S43 

‘porcelenato impregneer’ is de geschikte vlekstop voor keramische materialen. 

Het is belangrijk om na de reiniging uw douche eerst 24 uren te laten drogen 

zodat de steen ook vanbinnen droog is. Daarna brengt u de HMK S43 voldoende 

aan. Houd de steen 10 à 20 min. nat. Daarna moet het overtollige product die 

niet in de steen is gedrongen verwijderd worden met behulp van een droge 

doek. Nu is het van groot belang dat uw douche niet in contact komt met water 

voor de komende 2 dagen. De vuil- en olie- afstotende werking ontwikkelt zich in 72 uur.  

b. Graniet 

Het beschermen van graniet gebeurt met de HMK S34n ‘Vlekstop’. Het is belangrijk om 

na de reiniging uw douche eerst 24 uren te laten drogen zodat de steen ook 

vanbinnen droog is. Daarna brengt u de HMK S34N voldoende aan. Houd de steen 10 à 

20 min. nat. Daarna moet het overtollige product die niet in de steen is gedrongen 

verwijderd worden met behulp van een droge doek. Nu is het van groot belang dat 

uw douche niet in contact komt met water voor de komende 2 dagen. 

 

 

 



c. Kwartscomposiet 

Voor het beschermen van kwartscomposiet brengt u de HMK S46 ‘Kwarts-

composiet vlekstop’ aan op uw steen. Het is belangrijk om na de reiniging uw 

douche eerst 24 uren te laten drogen zodat de steen ook vanbinnen droog is. 

Daarna brengt u de HMK S46 voldoende aan. Houd de steen 10 à 20 min. nat. 

Daarna moet het overtollige product die niet in de steen is gedrongen verwijderd 

worden met behulp van een droge doek. Nu is het van groot belang dat uw 

douche niet in contact komt met water voor de komende 2 dagen. De vuil- en 

olie- afstotende werking ontwikkelt zich in 48 uur. 

Onderhouden 

Gebruik HMK R58 ‘Bad- en douchecabine reiniger’ voor het wekelijks onderhoud. 

Sproei de HMK R58 gelijkmatig op het oppervlak. Laat het product kort inwerken (niet 

laten indrogen), schrob het oppervlak met behulp van een harde spons, borstel of een 

daarvoor geschikte pad. Daarna goed afspoelen met water. Bij een sterke 

verontreiniging deze behandeling herhalen. Opgelet: Zuurgevoelige materialen 

kunnen aangetast worden door dit product. 

 

 

BELANGRIJK! Dit is slechts een beknopte samenvatting. Wij raden u ten zeerste aan ook het etiket 

op de verpakking aandachtig te lezen. Plaats altijd eerst een test! 

 



HMK Moeller Stone Care 

Het onderhoud van uw keukenaanrecht 

 

Marmer en graniet 

 
Reinigen  

Voor het reinigen van uw keukenaanrechtbladen gebruikt u de HMK R55 ‘Grondreiniger’. 

U mengt dit product met water met een verhouding van 1/10. Breng het product aan en 

laat het 10 minuten inwerken. Laat het product niet opdrogen op de steen. Wanneer u 

merkt dat bepaalde plaatsen droog komen te staan, giet dan nog wat bij op deze plaatsen 

zodat het niet kan opdrogen. Na 10 minuten schrobt u uw aanrechtblad zodat het vuil 

goed loskomt van de steen. Daarna spoelt u uw aanrechtblad met zuiver water. 

Beschermen 
Voor het beschermen van uw keukenaanrechtbladen gebruikt u de HMK S34N 

‘Vlekstop’. Het is belangrijk om na de reiniging uw aanrechtblad 24 uren te laten 

drogen zodat de steen ook vanbinnen droog is. Daarna brengt u de HMK S34N 

voldoende aan. Houd de steen 10 à 20 min. nat. Daarna moet het overtollige product 

die niet in de steen is gedrongen verwijderd worden met behulp van een droge doek. 

Nu is het van groot belang dat uw aanrechtblad niet in contact komt met water voor de 

komende 2 dagen. Stenen die de eigenschap hebben veel water op te zuigen moeten 

na 8u nog eens op dezelfde manier behandeld worden. 

Onderhouden 
Voor het onderhouden van uw steen gebruikt u de HMK P1. Dit product wordt niet op 

iedere steen op de zelfde manier toegpast. Graniet moet 1 maal per week behandeld 

worden, marmer daarentegen 2 tot 3 maal per week. Het gebruik van dit product is 

simpel, aanbrengen, open wrijven en droogwrijven met een droge doek.  

 

 

Composiet 

 

Reinigen  
Voor het reinigen van uw keukenaanrechtblad gebruikt u de HMK R85 ‘Intensief reiniger 

voor kwarts composiet’. U mengt dit product met water met een verhouding van 1/10. 

Breng het product aan en laat het 10 minuten inwerken. Houd er rekening mee dat het 

product niet mag opdrogen op de steen. Wanneer u merkt dat bepaalde plaatsen droog 

komen te staan, giet dan nog wat bij op deze plaatsen zodat het niet kan opdrogen. Na 10  



 

minuten schrobt u uw aanrechtblad zodat het vuil goed loskomt van de steen. Daarna spoelt 

u uw aanrechtblad met zuiver water. 

Beschermen 
Voor het beschermen van uw keukenaanrechtblad gebruikt u de HMK S46 ‘kwartscomposiet 

vlekstop’. Het is belangrijk om na de reiniging uw aanrechtblad 24 uren te laten drogen 

zodat de steen ook vanbinnen droog is. Daarna brengt u de HMK S46 voldoende aan. Houd 

de steen 10 à 20 min nat. Daarna moet het overtollige product dat niet in de steen 

gedrongen is,  verwijderd worden met behulp van een droge doek. Nu is het van groot belang 

dat uw aanrechtblad niet in contact komt met water voor de komende 2 dagen. Stenen die 

de eigenschap hebben veel water op te zuigen moeten na 8u nog eens op dezelfde manier 

behandeld worden. 

Onderhouden 
Voor het onderhouden van uw steen gebruikt u de HMK P5. Behandel uw aanrechtblad 

2 maal per week met dit product. Aanbrengen, kort laten inwerken, open wrijven en 

daarna droog wrijven met een droge doek. Bij vervuiling kan u het aanrechtblad reinigen 

met HMK R85 (zie reinigen).  

Blauwe steen 

 
Onderhouden 

Deze steen wordt onderhouden met de HMK P1 en dit 3 keer per week. Aanbrengen, 

open wrijven, een korte tijd laten inwerken en daarna droogwrijven met een droge 

doek. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BELANGRIJK! Dit is slechts een beknopte samenvatting. Wij raden u ten zeerste aan ook het etiket 

op de verpakking aandachtig te lezen. Plaats altijd eerst een test! 


	Onderhoud_voorpagina-v1
	HMK advies bevloering natuursteen NL
	HMK advies keramische vloer NL
	HMK advies douches NL
	HMK advies keukenaanrechten NL

