
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Topciment opnår fuld hærdning 28 døgn efter endt topcoating. Gulvene vil være lettilgængelige efter to dage, 

men der vil være øget risiko for skader i de første to uger. For at bibeholde Topciments 10 års garanti, skal 

TOPCIMENTS plejeserie anvendes. ECOCLEAN, ECOCLEAN PRO, CERACIMENT og CERACIMENT PRO må tidligst 

påføres to uger efter endt topcoating. Indtil da vaskes med rent vand, som tørres op lige efter.

• Alkaliske produkter som ammoniak, klor, blegemiddel, vaskemiddel mv. beskadiger mikrocementens 

beskyttende lag, brug derfor ALDRIG andet end Topciments produkter. 

• Det anbefales at undgå permanent oversvømmelse og langvarig kontakt med fugt. Du skal derfor undgå

våde tæpper og håndklæder på gulvet samt shampooflasker mv. 

• Hold overfladen fri for sten eller sand, som kan efterlade ridser. 

• Ved flytning af møbler, "løft og slip". Træk aldrig møblerne hen over gulvet. 

• Det er nødvendigt at beskytte gulvet. Metalben, skarpe genstande, møbler eller lignende beskyttes med 

møbelbeskytter eller filt. Møbelhjul skal være af blødt gummi, som er mindre aggressive end hårde

plasthjul. 

• Til rengøring brug ECOCLEAN, aldrig hårde vaskemidler eller afkalkningsmidler. Lad aldrig sæbe ligge for 

længe på overfladen. Brug 40 ml. sæbe pr. 5 l. vand, gulvet vaskes som normalt med en moppe. 

• Afkalkning foretages med ECOCLEAN PRO. Hæld en smule ECOCLEAN PRO direkte på kalkpletten(erne) og 

lad det virke i få sekunder. Rens derefter med rent vand og tør op.

• For at vedligeholde topcoaten bedst muligt, anvendes CERACIMENT, som efterlader et beskyttende lag voks. 

Tilføj et lag CERACIMENT på færdigbehandlet topcoatet microcement, rengjort først med enten ECOCLEAN 

eller ECOCLEAN PRO. Husk, at voksbehandlingen ikke er permanent. Hyppigheden af behandlingen 

afhænger af daglig brug af gulvet (trafik, støv osv.) men oftest en gang månedligt. 

Tilføj en lille dosis i vand: 

- 20-25 mL for hver 7 litrer vand ved påførelse med moppe. 

- 25-100 mL for hver 10 liter vand ved påførelse med maskine. 

Ved overfalder med metallisk-effekt anvendes CERACIMENT PRO, som har indbygget glans og derfor er bedre 

egnet til dette formål. Fremgangsmetoden er den samme som CERACIMENT. CERACIMENT PRO fortyndes IKKE 

med vand, men hældes direkte ud på gulvet i anførte mængder. Det anbefales at påføre to lag CERACIMENT 

PRO.

- 30-35 mL pr. m2 ved påførelse med moppe.

- 20-40 mL pr m2 ved påførelse med maskine. 


