MORTEX INFOFICHE

MORTEX een waterdichte naadloze en onbeperkte oplossing voor bad, douche's zwembaden en
andere natte ruimtes. Ook decoratief geeft mortex een mooi natuursteen look. Als u de MORTEX laat
plaatsen, dient u deze te onderhouden. Hoe doet u dit? Wat mag en wat mag niet?
Met deze infofiche hopen wij u hierop een antwoord te kunnen bieden.
1.

Onderhoud:

1.1. Wekelijks onderhoud:
U onderhoudt mortex best als een natuursteen, dit wil zeggen een wekelijks onderhoud met
natuurlijke zeep. Deze wekelijkse behandeling met natuurlijke zeep is uitermate belangrijk om de
MORTEX clean te houden, alsook voldoende te voeden. Vloeren vragen een specifiek onderhoud en
dit zeker op zwaar belaste delen zoals trappen, keukenvloeren, gemeenschappelijke delen van een
appartement, enzoverder. Hierdoor is een wekelijkse behandeling met natuurlijke zeep een must.
Naast de behandeling met natuurlijke zeep, wordt er aanbevolen de kalkaanslag wekelijks te
verwijderen (zowel op MORTEX als op het kraanwerk) indien de MORTEX werd aangebracht in een
douche. Dit dient u te doen met een emmer bestaande uit 2/3de water en 1/3de azijn. U mag hierbij
goed schrobben.
Tip: Gebruik géén producten zoals antikalk-producten. Deze beschadigen de toplaag van de
MORTEX.
1.2. Jaarlijks onderhoud:
U kan voor een optimale bescherming van de MORTEX uw vloer en/of douche jaarlijks behandelen
met wax. Wij raden u aan een Bealwax Beschermingswas te gebruiken aangezien wij hiermee de meest
positieve ervaring hebben. U kan dit product op verschillende plaatsen, zowel online als offline
aankopen. Indien gewenst kan deze ook steeds besteld worden bij Aïss Decor.
Tip: Het op voorhand verwijderen van alle kalkresten is absoluut noodzakelijk. Dit kan u doen
door te reinigen met water en azijn zoals beschreven onder “1.1. Producten”.
1.3. Aansluiting met andere materialen
Wij raden sterk aan om de elastische voegen tussen mortex en douchetub’s, vloer in de natte cellen
regelmatig te controleren en te vernieuwen. Dit om lekken te vermijden en schade te voorkomen.
2.

Typerend aan MORTEX:

Soms kunnen er plaatselijk plasjes blijven staan na het gebruiken van de douche of kan er zich zelfs
een waterlijn aftekenen. Dit verdwijnt automatisch na droging en is typerend aan deze techniek.
Tip: Het is aangeraden om de douchevloer na gebruik met een aftrekker af te trekken om
waterlijnen (plasjes) te reduceren/ vermijden.
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Heeft u vragen omtrent het onderhoud van de MORTEX, kan u ons steeds bereiken. Wij helpen u graag
verder.

Indien er schade voortvloeit door een verkeerd onderhoud of een verkeerd product, kunnen wij
niet verantwoordelijk gesteld worden.
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