BEHANDELPRODUCTEN
AZULE CEMENTTEGELS
IMPREGNEREN
TEGELOLIE

KLEURVERDIEPER

Product: Azule tegelolie is een beschermings- en onderhouds-

Product: Azule kleurverdieper is een kleurloos zijdeglanzend

middel voor cementtegels. Tegelolie is samengesteld uit oplos-

impregneermiddel voor cementtegels. Verdiept de kleur en

middelen en beschermende oliën.Tegelolie geeft het oppervlak

structuur en maakt het behandelde oppervlak water-, olie- en

een mooie diepe kleur en maakt het oppervlak ongevoelig voor

vuilafstotend.

vlekken zonder te glanzen.

Toepassing: Azule kleurverdieper wordt gebruikt voor het

Toepassing: geschikt voor het beschermen van cementtegels.

impregeneren van cementtegels. Kleurverdieper onverdund

Tegelolie onverdund toepassen.

toepassen. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing: oppervlak eerst 2x behandelen met Azule

Gebruiksaanwijzing: oppervlak eerst 2x behandelen met Azule

vlekstop en 12 uur laten drogen. Tegelolie met roller gelijkmatig

vlekstop en 12 uur laten drogen. Kleurverdieper met roller per

aanbrengen en na 15 minuten met pluisvrije katoenen doek

deel van 12 tegels gelijkmatig aanbrengen en vervolgens met

goed inboenen. Handeling minimaal 2x herhalen (tot dat de

pluisvrije katoenen doek goed nawrijven. Handeling minimaal

tegels verzadigd zijn). Bij verwerking goed ventileren. Oppervlak

2x herhalen. Bij verwerking ruimte goed ventileren. Oppervlak

regelmatig (1 x per week) onderhouden met Azule dweilzeep.

regelmatig (1x per week) onderhouden met Azule dweilzeep.

VLEKSTOP
Product: Azule vlekstop is een hoogwaardig basis impregneermiddel dat het oppervlak olie- en waterbestendig maakt,
zonder dat het haar natuurlijk aanzien verliest. Vlekstop heeft
een hoge slijtvastheid.
Toepassing: Azule vlekstop wordt gebruikt voor het impregneren van cementtegels. Zowel binnen als buiten te gebruiken.
Afhankelijk van ruimte extra beschermen met Azule tegelolie of
kleurverdieper.
Gebruiksaanwijzing: Azule vlekstop puur gebruiken. Oppervlak vooraf reinigen met Azule cementsluierverwijderaar en
minimaal 12 uur laten drogen. Vlekstop met roller gelijkmatig
aanbrengen op de schone en droge tegels. Gebruik een droge
spons om de luchtbelletjes te verwijderen. Behandeling, afhankelijk van ruimte en poreusheid, meerdere malen herhalen
(minimaal 2x). Niet opgenomen product direct verwijderen.
Bij verwerking ruimte goed ventileren. Oppervlak 12 uur laten
drogen voor de vervolgbehandeling. Oppervlak regelmatig (1x
per week) onderhouden met Azule dweilzeep.

REINIGEN
DWEILZEEP

LOSEFIX

Product: Azule dweilzeep is een hoogwaardig sterk gecon-

Product: losefix is een zeer krachtig oplosmiddel/ontvetter voor

centreerde reiniger met glanscomponent. Dweilzeep is zwak

zware vervuiling.

alkalisch en bevat geen wassen of oplosmiddelen. Dweilzeep is

Toepassing: verwijdert snel en moeiteloos paraffine, grafiet,

huidmild, zwak schuimend, fris geurend en zuinig in gebruik.

olie en vet, dringt in tot in de tegel. Losefix is gebruiksklaar en

Dweilzeep laat een antistatische, vuilafstotende, zijdeglanzende

mag niet met water vermengd worden.

film achter.

Gebruiksaanwijzing: voor gebruik schudden. Vloer in gedeelten

Toepassing: Azule dweilzeep wordt toegepast voor periodie-

van niet groter dan 16m² bewerken.Het te reinigen gedeelte

ke reiniging en onderhoud van cementtegels. Geschikt voor

van de vloer nat maken met losefix en met bezem of borstel het

waterzuigers. Bij regelmatig gebruik verdiept het de kleur en

vet en vuil oplossen. Daarna zorgvuldig naspoelen met schoon

de structuur van cementtegels.

water en laten drogen. Na het gebruik van dit product dient de

Gebruiksaanwijzing: Azule dweilzeep bij voorkeur verdunnen

vloer opnieuw geïmpregneerd te worden.

met warm water en de vloer handmatig of machinaal schrobben. Losgekomen vuil opnemen of opzuigen. Droge vloer
eventueel naboenen.

OIL-EX
Product: Azule oil-ex is een revolutionair middel tegen olievlek-

VUILOPLOSSER

ken.
Toepassing: verwijdert vrijwel alle olievlekken uit poreuze

Product: Azule vuiloplosser is een zwak schuimende basisrei-

natuursteensoorten, beton, cement, baksteen, hout en poreuze

niger en stripper op basis van detergenten en oplosmiddelen

oppervlakken. Oil-ex is niet geschikt voor natte ondergronden

voor de grondige reiniging van sterk vervuilde keramische en

en kunststof.

natuurstenen vloeren.

Gebruiksaanwijzing: voor gebruik schudden. Gelijkmatig dun

Toepassing: vuiloplosser verwijdert snel en grondig oud en

uitgieten over de olievlek. Niet schrobben of borstelen. Binnen

hardnekking vuil en oude natuursteenwassen van waterbe-

30 minuten zuigt oil-ex de ingetrokken olie op en vormt een

stendige vloeren. Ook geschikt voor waterzuigers. Vuiloplosser

droog poeder. Het poeder met een bezem of stofzuiger verwij-

wordt toegepast als basis-reiniger bij nieuw gelegde vloeren en

deren. Bij hardnekkige olievlekken of zeer ernstige vervuiling

als stripper bij het periodiek onderhoud.

behandeling herhalen.

Gebruiksaanwijzing: verdunde vuiloplosser gelijkmatig over
de vloer verdelen en 5 à 10 minlaten inwerken (maar niet laten
indrogen). Daarna schrobben en vuil opnemen of opzuigen.
Zorgvuldig met water naspoelen en laten drogen.

CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR
Product: cementsluierverwijderaar is een krachtige reiniger
speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van cementsluiers en
vuil van cementtegels. Bevat geen zuren.
Toepassing: Azule cementsluier-verwijderaar wordt toegepast voor het reinigen van cementtegels tijdens het plaatsen.
Verwijdert cemmentsluier, voegsluier, kalkaanslag en bouwvuil
van cementtegels. Werkt kalkbindend en tast het oppervlak niet
aan.
Gebruiksaanwijzing: verdunde cementsluier-verwijderaar
gelijkmatig met spons aanbrengen en 5 à 10 minuten laten
inwerken, maar niet laten indrogen. Wring de spons telkens
goed uit wanneer je de vloer reinigt. Handeling meerdere malen
herhalen. De tegels mogen niet te nat worden. Laat de vloer
minimaal 12 uur goed drogen.

