Terrazzo & Beton
+

Montage / onderhoud
garantiebepalingen

-Terrazzo&Beton levert de terrazzo
producten voorzien van een milieuvriendelijk
impregneermiddel, eventueel inclusief montage
met 5 jaar garantie.
Garantiebepalingen:
Op werkbladen van beton en terrazzo geldt een
fabrieksgarantie van 5 jaren.
Uitgesloten zijn schade ontstaan door:
• gebruik van niet toegestane
schoonmaakmiddelen,
• snijden of schuren,
• hete pannen op de coating,
• het niet opvolgen van het
onderhoudsadvies.
• ondeskundige montage,
De werkbladen worden met eigen vervoer
afgeleverd op het verzochte afleveradres.
Schade ontstaan door transport door derden valt
niet onder de garantie.
Herstel van schade door een van onze monteurs
op afspraak. Voorrijkosten worden in rekening
gebracht bij taxatie van de schade. Indien de
schade direct kan worden verholpen zal dit tegen
een vast uurtarief gedaan worden. Gebruikte
materialen worden tegen kostprijs in rekening
gebracht.
Herstelwerkzaamheden enkel tegen contante
betaling aan de monteur.

-Terrazzo&Beton
Handelsstraat 36 6153 KL SITTARD
T: (+31)(0)46 - 458 61 07
F: (+31)(0)46 – 452 95 61
Email: info@fmm-terrazzo.nl
Domein: www.fmm-terrazzo.nl

-Terrazzo&Beton
Een betrouwbare partner voor
terrazzo en beton

Montage-advies:
Voor het correct plaatsen van bladen van terrazzo en
beton dient aan enkele zaken aandacht geschonken te
worden:
•
Meet voordat het blad van de kar afgehaald
wordt na of de bladen passen en de
uitsparingen op de goede plaats zitten.
•
Bladen met uitsparingen altijd hoogkant
(verticaal) tillen. Til het blad nooit plat
(horizontaal) op.
Het blad ook hoogkant op de onderkasten
zetten en dan pas vlak leggen en op de plek
schuiven.
Aan beide kanten van de uitsparingen dienen
de bladen ondersteund te worden bij het
plaatsen; 2 uitsparingen = met 3 mensen
tillen.
•
Het blad dient overal op de corpus helemaal
aan te liggen. Zo niet, dan dient het blad
ondervuld te worden.
•
Bij het afkitten van de bladen alleen zuurvrije
kit gebruiken.
•
Bij kookplaatuitsparingen dient voor voldoende
ondersteuning te worden gezorgd.
•
Let op!! Vaatwasser dient los van het blad te
staan, Dus aan beide kanten van de
vaatwasser dient voor ondersteuning te
worden gezorgd.
•
Maattoleranties van 2 mm vallen binnen de
normen.
•
Op betonnen bladen mag geen afplaktape
worden geplakt. De coating kan daardoor
beschadigen.

Onderhoud terrazzo werkbladen:
Gepolijste bladen:
Uw werkblad is geïmpregneerd en is voorzien van een
polish.
Dagelijks onderhoud met water en groene zeep of het
sopje van de afwas.
Periodiek (eens per 3 maanden) behandelen met
bijgeleverde terrazzo-polish. Behandelen met bijenwas
of blanke was is eveneens mogelijk.
Voorzichtig zijn met:
Wijn, citroen , azijn en overige zuurhoudende
middelen.
Indien deze stoffen niet meteen verwijderd worden
kunnen er doffe plekjes ontstaan.
Deze kunnen verwijderd worden d.m.v. afwassen met
wasbenzine, dan de plek licht opschuren met
schuurpapier korrel 120, dan korrel 220 en als laatste
korrel 400, deze laatste polijst het plekje weer op.
Daarna behandelen met terrazzo polish.
Beslist niet gebruiken:
Agressieve middelen zoals Cillit Bang,
ontkalkingmiddelen,
Schoonmaakazijn, Ajax, Cif., Glorix e.d.
Indien er in uw terrazzoblad een tegelbak zit dan kunt
U deze wel schoonhouden met bovengenoemde
middelen. Bij een volledige terrazzospoelbak gelden
dezelfde regels als voor het terrazzoblad.
Gezoete bladen ( BZC80 en NEC80 )
Uw werkblad is geïmpregneerd.
Geen terrazzo-polish gebruiken.
Bij doffe plekjes stoppen bij korrel 220 met opschuren.
Verder als boven bij gepolijste bladen.

Onderhoud betonnen werkbladen:
Uw werkblad is gecoat (verzegeld). Daar er op deze
bladen een dunne coatinglaag zit mogen er geen hete
pannen op geplaatst worden. Bovendien mag men er
niet met scherpe voorwerpen op snijden daar er dan
een scheurtje in de coating kan ontstaan en er vocht
onder de coating kan trekken. Hierdoor kunnen er
onder de coating vlekken ontstaan. Ook mag er niet op
worden geschuurd. De Coating kan hierdoor
beschadigen.
Dagelijks onderhoud met een sopje van de afwas of
een zuurvrij schoonmaakmiddel. Mochten er toch
onverhoopt sporen van vervuiling achterblijven dan
kunt u deze met de bijgeleverde EasyClean
verwijderen. Het is zinvol om het gehele blad af en toe
met EasyClean te behandelen.
Beslist niet gebruiken:
Agressieve middelen zoals Cillit Bang,
ontkalkingsmiddelen,
Schoonmaakazijn, Ajax, Cif., Glorix e.d.
Indien er in uw betonnen blad een tegelbak zit dan
kunt U deze wel schoonhouden met bovengenoemde
middelen. Bij een volledige betonnen spoelbak gelden
dezelfde regels als voor het betonnen blad.
Eigenschappen van beton:
Uw betonnen blad is vervaardigd van écht gewapend
beton en vertoont dan ook alle eigenschappen
daarvan: de robuuste uitstraling, de haarscheurtjes, de
holtes, de verschillende structuren en de lichte en
donkere delen.
De haarscheurtjes hebben absoluut geen invloed op de
kwaliteit van uw blad, deze is en blijft waterdicht.
Tijdens de productie van uw blad wordt deze verdicht.
Hierdoor ontsnapt vrijwel alle lucht uit het blad. Er
blijft echter altijd nog lucht in het blad zitten. Door
gebruik van het blad worden de luchtbelletjes, vlak
onder het oppervlak, zichtbaar. Ook deze holtes doen
niet af aan de kwaliteit van uw blad. Het zijn typische
kenmerken van beton.

