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Goed schoonmaken is het belangrijkste wat een beheerder voor een natuurstenen 

vloer kan doen. Hiermee bedoelt Monumentenwacht niet: poetsen tot de vloer er als 

nieuw uitziet, maar wel: vuil wegnemen om verdere schade te voorkomen.

Lees meer in de onderhoudsbrochure Onderhoud van natuursteenvloeren, p. 34-35 

(gratis te downloaden op www.monumentenwacht.be/publicaties).

Een basisprincipe bij het onderhoud van natuursteenvloeren is: beter droog dan nat 

reinigen. Sommige vloeren mogen alleen droog worden gereinigd:
— vloeren die ooit een beschermingslaag (bv. een was) hebben gekregen;
— vloeren waarbij vocht- en zoutproblemen vastgesteld worden (zoals afschilferende 

vloeren);
— sommige zandstenen vloeren.

wat doen? 
Droog reinigen 
Maak de vloer eerst droog schoon volgens de werkwijze in de onderhoudsfiche 3.6 
Natuursteenvloeren droog reinigen.

test uit het zicht 
Maak vervolgens een testzone op een onopvallende plaats nat schoon om na te gaan 

of de resultaten technisch en esthetisch voldoen en of de vloer niet beschadigd wordt. 

Ga ook het langetermijneffect na op die testzone.

nat reinigen
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. Spoel vervolgens met 

een uitgewrongen dweil met zuiver water. Ga er tenslotte over met een droge dweil 
om te drogen.

wat nodig?
— drie microvezeldweilen of katoenen moppen
— twee emmers met warm water

Geschikte zeep
Welke zeep geschikt is, hangt af van verschillende factoren. Overleg dit best met uw 

monumentenwachter interieur. 
— Voor natuursteenvloeren in redelijke tot goede staat is meestal Marseillezeep 

 geschikt. Koop vlokken zuivere witte Marseillezeep 1 (bij de wasproducten in de 

supermarkt, niet de allesreinigers met toevoeging of parfum van Marseillezeep). 

Laat een handvol vlokken zwellen en oplossen in tien liter warm water in een emmer.1 Vlokken Marseillezeep

natuursteenvloeren nat reiniGen
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— Ook vaak geschikt zijn zachte detergenten met non-ionogene oppervlakte-actieve 

stoffen (bv. ecologische allesreiniger), maar zonder toevoeging van oliën of sulfaten. 
— Een speciaal conserveringsdetergent kan nodig zijn voor gevoelige vloeren in  minder 

goede staat (pH-neutraal en non-ionogeen). Dit is enkel te vinden in een conserverings-

speciaalzaak. 

wanneer / hoe vaak? 
Beperk het nat reinigen van natuursteenvloeren tot enkele keren per jaar.

welke elementen? 
Natuursteenvloeren in goede staat en zonder beschermingslaag. 

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

afschilfering, houdt zelf schoonmaken een groot risico in.

schrobzuigmachines
Monumentenwacht raadt het gebruik van schrobzuigmachines 2 op waardevolle his-

torische natuursteenvloeren af.

te veel water
Giet nooit emmers water uit. Dit is schadelijk voor de vloer en voor de aangrenzende 

houten elementen 3 (bv. houten meubilair, plinten, deuren).

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

lijnolie 
Schoonmaakmiddelen met toegevoegde lijnolie geven gemakkelijk vlekken, laten een 

kleverige laag achter en maken elke voetstap zichtbaar.

Bruine en groene zepen 
Gebruik geen agressieve huishoudproducten, zoals bruine en sommige groene zepen 

die natronloog bevatten. Ze kunnen schade aanrichten. 

tapijt op natte vloer 
Denk eraan ook schoon te maken onder de tapijten, maar leg nooit een tapijt terug 

voordat de vloer volledig droog is.

2 Af te raden: schrobzuigmachine 

3 Schade aan houten elementen 
door nat reinigen
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