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Onderhoud 
Microtopping 

texturepainting.be/onderhoud-microtopping

Eenvoudige verzorging
Microtopping staat bekend om zijn onderhoudsgemak, u kan 
het eenvoudig en bijna moeiteloos onderhouden. 

Aanbevolen reinigingsmiddelen
Zowel voor het standaard als grondig onderhoud, raden we 
de producten aan die u van ons ontvangt bij de oplevering.

Vermijd altijd het gebruik van zuurhoudende en korrelige 
schoonmaakproducten, alsook van producten die een residu 
achterlaten. Deze beschadigen de beschermlaag na verloop 
van tijd.

Met het toepassen van deze onderhoudstips, houdt u het 
microtopping oppervlak in topconditie en geniet u jaar in jaar 
uit van optimaal comfort.

Zie website voor instructievideo’s
texturepainting.be/onderhoud-microtopping



Standaard onderhoud (wekelijks)
 

Crystal Clean
Reinigingsproduct op alcoholbasis. 
Reinigt en ontvet, is streepvrij en droogt 
onmiddellijk. Geeft een aangename, 
frisse geur.

Standaard onderhoud (wekelijks)
  

Crystal Clean
Reinigingsproduct op alcoholbasis. Reinigt en ontvet, is 
streepvrij en droogt onmiddellijk. Geeft een aangename, 
frisse geur. Beschikbaar in spray en bus van 1 liter.

Dagelijks onderhoud

Crystal Clean
Reinigingsproduct op alcoholbasis. Reinigt en 
ontvet, is streepvrij en droogt onmiddellijk. Geeft 
een aangename, frisse geur. Verkrijgbaar in spray en 
1l-bus. 

Grondig onderhoud (maandelijks)
  

Steenpolish
Op waterbasis, oplosmiddelvrije was. 
Vormt een slijtvaste, beschermende 
film op de microtopping. Frist op, 
maakt water- en vuilwerend.

Extra onderhoud
  

Hydro Defense
Een voedend product met waterafstotende 
werking. 

Natte zonesVloeren Werkbladen/Meubels

Tussentijds onderhoud
Eerste maanden na de oplevering om de 2 weken, nadien 1x per maand tot 1x per 6 maanden

  
Hydro Defense
Een voedend product met waterafstotende werking.

 

Tips & advies

 Schudden voor gebruik
 Breng aan op een gereinigd oppervlak met een doek, borstel 

of roller
 Na 10 minuten restanten verwijderen met een zuivere doek

Tips & advies

 Breng de Crystal Clean Spray gelijkmatig aan
 Reinig met een zuivere en absorberende doek en laat opdrogen
 Aanvullen spraybus: 1/3 Crystal Clean + 2/3 water 

Tips & advies

 Schudden voor gebruik
  Eerst droog reinigen
 1 tot 2 dopjes product toevoegen aan emmer water
 Dweilen en laten opdrogen 

Tips & advies

 Schudden voor gebruik
 Breng aan op een gereinigd oppervlak met een 

doek, borstel of roller
 Na 10 minuten restanten verwijderen met een 

zuivere doek

Tips & advies

 Breng de Crystal Clean Spray gelijkmatig aan
 Reinig met een zuivere en absorberende doek en 

laat opdrogen
 Aanvullen spraybus: 1/3 Crystal Clean + 2/3 water

Tips & advies

 Eerst droog reinigen (stofzuigen, vegen)
 Vloer dweilen en laten opdrogen

 

Texture Painting wenst u 
veel genot en plezier van de 
geplaatste microtopping. 

Om de beste uitstraling 
te garanderen, geven 
we u graag nog enkele 
onderhoudsadviezen mee. 

Onderhoud 
Microtopping 


