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Een waardevolle tegelvloer 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. 35-38 (gratis te downloaden op www.monumentenwacht.be/publicaties). 

Historische keramische en cementtegelvloeren kunnen in alle gevallen het best alleen 

droog gereinigd worden. Indien een natte reiniging toch nodig is, gebruik dan zo weinig 
mogelijk water om vocht- en zoutschade aan de tegels en de mortel te voorkomen. 

Reinig daarom altijd met uitgewrongen sponzen, dweilen of moppen.

wat doen?
Droog reinigen
Maak de vloer eerst droog schoon volgens de werkwijze in de onderhoudsfiche 3.9 
Keramische en cementtegelvloeren droog reinigen.

test uit het zicht
Maak vervolgens een kleine testzone op een onopvallende plaats nat schoon. Wacht 

tot de vloer helemaal droog is. Ga dan na of de resultaten technisch en esthetisch 

voldoen en of de vloer niet wordt beschadigd.

nat reinigen
Vernevel bij pre-industriële aardewerktegels water met een plantenspuit vooraleer 

het sop aan te brengen. Dat vermindert het risico op vlekken.

Maak een emmer met sop. Neem een tweede emmer met zuiver water. Gebruik drie 

microvezeldweilen: één voor de emmer met sop, één voor de emmer met zuiver water 

en één droge. Bij een erg oneffen vloer geven katoenen moppen een beter resultaat.

Ga eerst over de vloer met een uitgewrongen dweil met sop 1. Spoel vervolgens met 

een uitgewrongen dweil met zuiver water. Droog tenslotte met een droge dweil.

Plaatselijk reinigen
Tussen twee poetsbeurten in kan plaatselijk vuil worden weggenomen door met een 

plantenspuit water te vernevelen. Neem dat water onmiddellijk op met een microvezeldoek. 

Met een goed uitgewrongen spons met gedemineraliseerd water kan ook veilig plaatselijk 

worden gereinigd, zelfs op oude geglazuurde en poreuze aardewerktegels. Dit veroorzaakt 

immers geen bijkomende kalkaanslag en zoutschade.

wat nodig?
— plantenspuit — extra microvezeldoek
— twee emmers met warm water — spons
— drie microvezeldoeken of katoenen moppen — gedemineraliseerd water

Schoonmaken met schoon regenwater is aan te bevelen: het is zachter dan leiding-

water en geeft geen kalkaanslag. 

Keramische en cementtegelvloeren 
nat reinigen 

vloeren

1 Tegelvloer dweilen

http://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-keramische-en-cementtegelvloeren
http://www.monumentenwacht.be/publicaties
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Warm water is dikwijls al een effectief reinigingsmiddel. Voeg indien nodig een beetje 

detergent toe: uw monumentenwachter interieur helpt u het juiste detergent kiezen.

−	 Voor industriële tegels van keramiek of cement geeft sop met Marseillezeep 

doorgaans een goed resultaat. Koop vlokken zuivere witte Marseillezeep 2 (bij 

de wasproducten in de supermarkt, geen product met toevoeging of parfum van 

Marseillezeep). Laat een handvol vlokken zwellen en oplossen in tien liter warm water.

−	 Gebruik voor pre-industriële aardewerktegels bij voorkeur een pH-neutraal en non-

ionogeen conserverings detergent (te vinden in een conserveringsspeciaalzaak). Reinig 

oude geglazuurde en  poreuze aardewerktegels best met gedemineraliseerd water.

wanneer / hoe vaak?
Enkel wanneer stofzuigen niet volstaat (maximum enkele keren per jaar).  

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

wat vermijden?
in bepaalde gevallen nat reinigen
Reinig tegels in slechte staat enkel droog. Ook ongeglazuurde aardewerktegels 

mogen nooit nat worden gereinigd. Vloeren die ooit een beschermingslaag van was 

kregen, mogen evenmin nat worden gereinigd; water doet een witte waas op het oppervlak 

ontstaan.

Water uitgieten op de vloer  
Dit is schadelijk voor de vloer en voor de aangrenzende houten elementen.

te veel zeep 
Gebruik zeep met mate. Zeepresten vormen een lelijke film op het oppervlak.

Bepaalde reinigingsproducten 
Vermijd huishoudzepen, gewone allesreinigers, soda of basische bleek- en schurende 

producten. Ze beschadigen het oppervlak en doen het verkleuren. Groene zeep bevat 

soms natronloog wat bijtend en blekend werkt. Bleekwater (javel) is af te raden omdat 

daardoor nog meer problemen met zouten kunnen ontstaan. Schoonmaakmiddelen 

met toegevoegde lijnolie geven gemakkelijk vlekken en maken elke voetstap zichtbaar.

schrob- en boenmachines
Monumentenwacht raadt het gebruik van schrob- en boenmachines af. Ze belasten de 

vloer te zwaar door wrijving, trilling en druk waardoor tegels lossen en het voegwerk 

wordt aangetast. Ook kunnen de borstels voor onherstelbare krassen zorgen.

hogedrukspuit
Een hogedrukspuit brengt historische tegels en hun voegwerk ernstige schade toe.

staalwol
Gebruik nooit staalwol of sterk schurende materialen.

2 Vlokken Marseillezeep
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