
STUDIO SOETKIN TUINARCHITECTUUR                   ONDERHOUD

Onderhoud en reiniging betonproducten 

Uw betonproducten worden dag en nacht blootgesteld aan regen, wind en koude. Regelmatig onderhoud 
voorkomt hardnekkige problemen, zoals mosvorming en groene afzettingen. Maar hoe maak je je 
betonproducten schoon zonder ze te beschadigen? Met deze onderhoudstips geef je mos, onkruid en 
vlekken geen kans en geniet je jarenlang van een verzorgde afwerking. 

ALGEMEEN ONDERHOUD 

Doen 
• Borstel je producten regelmatig af. 
• Spoel ze af en toe met zuiver water. 
• Na een grondige schoonmaakbeurt kan je een bestrating opnieuw inzanden. 

Niet doen 
• Gebruik geen hogedrukreiniger. Het afspuiten onder hoge druk beschadigt het oppervlak van de 

betonproducten. Gevolg? De bestrating wordt poreuzer en ruwer, waardoor mossen en algen sneller 
een kans krijgen. 

Tip 
• Laat het oppervlak regelmatig door een vakman reinigen. Hij gebruikt een speciale borstel en 

uitsluitend water, geen chemicaliën. Meer informatie vind je bij een bedrijf zoals Terrazza. 

KALKUITBLOEI 

Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en 
bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, en dergelijke. Deze witte kalkuitslag heeft geen 
invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of 
prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en 
ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel. 

Doen 
• Je hoeft niets te doen, want kalkuitbloei verdwijnt vanzelf door neerslag en de ingebruikname van 

de bestrating. De witte, grijze of bruine uitslag is een natuurlijk fenomeen en heeft geen invloed op 
de kwaliteit van uw product. Kalkuitbloei is dus geen reden voor klachten. 

Niet doen 
• Gebruik geen zuurhoudende producten om kalkuitbloei te bestrijden. Zij tasten het oppervlak aan. 
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GROENE AANSLAG 

Alle producten zijn onderhevig aan groene aanslag, ook beton. Koude, vocht, schaduw, weinig direct 
zonlicht en de nabijheid van bomen en planten kunnen een invloed hebben op je verharding en kunnen 
groene aanslag veroorzaken. 

Doen 
• Algen en mos op een vochtig oppervlak veroorzaken een groene aanslag. Je verwijdert de aanslag 

eenvoudig door 2 tot 3 keer per jaar de bestrating te spoelen met een speciaal product. Volg de 
aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig op. 

Let op 
• Bij de bouwhandelaar vind je producten die algen en mos verwijderen en nieuwe algengroei 

afremmen: HG groenaanslagreiniger, Lithofin, Berdy, Biomix, … Doe altijd een test op een minder 
zichtbare plaats. 

VORST 

Doen 
• U hoeft niets te doen, want alle bestratingsproducten van Ebema zijn bestand tegen vorst en 

vriesweer. Let op met het gebruik van dooizout: de Smooth-collectie is hier niet tegen bestand. 

Niet doen 
• Laat nooit hoopjes dooizout liggen. Het opgehoopte zout kan het oppervlak van de bestrating 

aantasten. 
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VERWIJDEREN VAN VLEKKEN 

Doen 
• Gebruik het juiste reinigingsproduct voor de juiste vlek. In het schema hieronder adviseren we je een 

aantal producten. 

Te gebruiken producten 

• Stof en normale vervuiling 
 Neutrale zeep, water, afborstelen en opnieuw inborstelen met zand 

• Olievlekken (*) 
 Lösefix van Lithofin, HG Super remover, Techniseal Reiniger-Ontvettingsmiddel 

• Vetvlekken (*) 
 Lösefix van Lithofin, HG olievlekken, Techniseal Reiniger-Ontvettingsmiddel 

• Groene aanslag 
 HG Groene aanslagreiniger, Techniseal mosverwijderaar, Zeptreet 100, Greenaway (Van   
 Meerbeek) of een verdunde javeloplossing 

• Roestvlekken 
 HG roest e.a. oxidatie (vlekken) verwijderaar, Techniseal roestverwijderaar, Lithofin ROSTEX 

• Hardnekkige vlekken (verf, teer, bandensporen en kauwgom) 
 Techniseal afbijtmiddel, HG olie- en vetvlekken 
  

• Kalkuitbloei, cementsluier (*) (**) 
 Lithofin Mn Cementsluierverwijderaar, Lithofin Mn Muro of een verdunde zoutzuuroplossing 

• Leem- en tuinvuilvlekken, plantenvlekken, algemene oppervlaktevervuiling 
 Lithofin Mn-buitenhuisreiniger 

 (*) Deze producten kunnen de beschermende impregnering aantasten en mag je niet gebruiken  
 op de Smooth materialen. 
 (**) De meeste van deze producten kunnen het uitzicht van je bestrating veranderen. 

Tip 
Doe altijd een test op een minder zichtbare plaats. 

/3 3


