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Een waardevolle tegelvloer 1 goed schoonmaken betekent voor Monumentenwacht 

niet: poetsen tot de vloer er als nieuw uitziet, maar wel: verdere schade voorkomen 

door vuil en krassende deeltjes tijdig weg te nemen.

Lees meer in de onderhoudsbrochure Onderhoud van keramische en cement tegel vloeren, 

p. 35-36 (gratis te downloaden op www.monumentenwacht.be/publicaties ).

Historische keramische en cementtegelvloeren kunnen in alle gevallen het best alleen 

droog gereinigd worden.

wat doen?
Stofzuigen
Maak de tegelvloer schoon met een stofzuiger met een zachte, flexibele borstel. Zorg dat 

de stofzuigermond geen krassen maakt; klap de borstel altijd uit en vervang deze tijdig.

Gebruik bij losse tegelstukjes of voegen een zachte handborstel of kwast en borstel 

in de richting van de stofzuigermond. Bedek deze met een nylonkous of gaas om te 

vermijden dat belangrijke fragmenten worden opgezogen.

wat nodig?
— stofzuiger met zachte, flexibele borstel
— zachte handborstel of kwast
— nylonkous of gaas om over de stofzuigermond te spannen

wanneer / hoe vaak?
Dit wordt bepaald door de graad van vervuiling en door het gebruik van de ruimte. 

Bij veel vervuiling en veel bezoekers zal de vloer vaker moeten worden gereinigd om 

schade te voorkomen. 

welke elementen?
Historische keramische en cementtegelvloeren in redelijke tot goede staat.

wat vermijden?
vloer in slechte staat zelf reinigen 
Wanneer een waardevolle vloer in extreem slechte staat verkeert, bijvoorbeeld bij ernstige 

afschilfering van glazuur, houdt elke vorm van schoonmaken een risico in op verdere 

schade. Vraag in dit geval advies aan een specialist.

KeramiSche en cementtegelvloeren 
droog reinigen 

vloeren
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