
 

 
 

CASTLE STONES 
REINIGEN – BESCHERMEN - ONDERHOUDEN 

 
 
Vooraf 
Verleggen is uitgevoerd volgens de voorwaarden, het afbouwadvies, die CASTLE STONES  
(MSI International BV) voorschrijft. Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door.  
Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: De vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw 
tegelleverancier). De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de 
reiniging). 
 
Testen 
Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect 
en de werktijd te bepalen. 

 
Reinigen 
Circa 48 uur na het leggen van de CASTLE STONES dient u de voorimpregneer / voorstrijk (CS Easy) en het 
aanwezige bouwvuil en eventuele cementsluier te verwijderen.  
Verwijder de voorimpregneer / voorstrijk (CS Easy), het aanwezige bouwvuil en eventuele cementsluier met 
HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij- grondig voor een optimale hechting van de bescherming met het HMK 
product HMK S232 Vlekstop -zonder oplosmiddelen-. 
Mengverhouding 1:10 (1 deel HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij- met 10 delen schoon water). 
Verhouding aanbrengen en 10 minuten laten inwerken en schrobben met de witte HMK Z230.5 (doodelbug) 
schrobpad. Wij adviseren om hierna het schrobwater / residu d.m.v. een waterzuiger op te zuigen.  
Na het reinigen goed naspoelen met schoon water. Ook hier adviseren wij het schrobwater / residu d.m.v. een 
waterzuiger op te zuigen. Indien een waterzuiger wordt gebruikt, adviseren wij de HMK Z702 Ontschuimer in 
de opvangbak van de waterzuiger te doen. (dit vermindert de schuimvorming) 
Meer informatie, o.a. het verwerkingsvoorschrift, over het product HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-  
is te downloaden via de link: 
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r155.html 
https://www.moellerstonecare.nl/pdf/tm-pdf/tm-155.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte  
gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product 
geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het  
veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht. 
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Beschermen 
De CASTLE STONES moeten droog (max. 2-4% restvocht) vrij van vlekken en stofvrij zijn voordat u kunt  
starten met het aanbrengen van de impregneer. 
HMK S234 Vlekstop is een gebruiksklaar impregneermiddel. Het product vermindert het binnendringen van  
water, vuil, vet en olie in CASTLE STONES. Hierdoor is een eventuele vervuiling gemakkelijker te verwijderen. 
Het impregneermiddel aanbrengen met een blokkwast of nog beter met de HMK Z950 of HMK Z951  
verzegelborstel. Aangebracht impregneermiddel, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, ca. 10 minuten laten 
intrekken en hierna het overtollige impregneermiddel (residu) verwijderen en vervolgens nawrijven met een niet 
pluizende doek.  
Wij adviseren bij sterk zuigende oppervlakken een tweede laag aan te brengen.  
Deze kunt u ca. 20 minuten na het aanbrengen van de eerste laag aanbrengen. 
 
Meer informatie, o.a. het het verwerkingsvoorschrift, over het product HMK S234 Vlekstop is te downloaden  
via de link: 
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-s234-fleck-schutz-top-effekt.html 
https://www.moellerstonecare.nl/pdf/tm-pdf/tm-234.pdf 
 
 
Onderhouden 
Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks / wekelijks onderhouden en periodiek reinigen en onderhouden. 
Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u de HMK P324 Edelzeep. 
Mengverhouding 1:200 (1 dopje HMK P324 Edelzeep op 8 liter schoon en heet water). 
Met een schone dweil of vlakmop de verhouding op een gebruikelijke en normale wijze (uit)dweilen. 
Periodiek reinigen en onderhouden is afhankelijk van het gebruik en de staat van de CASTLE STONES en is 
aan te raden om opgebouwd vuil (egaal) te verwijderen en het oppervlak op te frissen. 
Dit gaat uitstekend met HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij. 
Mengverhouding 1:20 (1 deel HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij- met 20 delen schoon water). 
Verhouding aanbrengen en 10 minuten laten inwerken en schrobben met de witte HMK Z230.5 (doodelbug) 
schrobpad. Wij adviseren om hierna het schrobwater / residu d.m.v. een waterzuiger op te zuigen.  
Na het reinigen goed naspoelen met schoon water. Ook hier adviseren wij het schrobwater / residu d.m.v. een 
waterzuiger op te zuigen.  
Indien een waterzuiger wordt gebruikt, adviseren wij de HMK Z702 Ontschuimer in de opvangbak van de  
waterzuiger te doen. (dit vermindert de schuimvorming) 
Meer informatie, o.a. het verwerkingsvoorschrift, over het product HMK P324 Edelzeep en 
HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij- zijn te downloaden via de link: 
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-p324-edel-steinseife-wischpflege.html 
https://www.moellerstonecare.nl/pdf/tm-pdf/tm-324.pdf 
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r155.html 
https://www.moellerstonecare.nl/pdf/tm-pdf/tm-155.pdf 
 
Verbruik:  
HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij- circa 10 tot 20 m2 per liter 
HMK S234 Vlekstop circa 10 tot 20 m2 per liter 
HMK P324 Edelzeep circa 250 m2 per liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte  
gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product 
geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het  
veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht. 
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HMK SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten 
HMK Z215 - Doodlebug handpadhouder 11,5 x 25cm 
 
HMK Z217.A - Doodlebug padhouder 11,5 x 25cm voor steel 
HMK Z217.B - Aluminium Steel 140cm t.b.v. doodlebug padhouder voor steel 11,5x25cm 
 
HMK Z230.5 witte doodlebug schrobpads 
 
HMK Z950 Verzegelborstel 22 cm breed 
HMK Z951 Verzegelborstel 55 cm breed 

                          

                                           
          
HMK Z230.5 is de zachtste doodlebug schrobpad.  HMK Z950 Verzegelborstel 22 cm breed 
Zeer geschikt voor .het (licht) inboenen, uitboenen HMK Z951 Verzegelborstel 55 cm breed 
en (lichte) dagelijkse reinigingstaken. 
Verwijdert (licht) aangehecht vuil. 
 
 
Belangrijk:  
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen. 
 
Veiligheid:  
Buiten bereik van kinderen houden!  
Bij verwerking van de HMK producten moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie of moet een  
adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.  
 
Opslag:  
Bewaar HMK R155, HMK S234 en HMK P324 vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12⁰C en 
+25⁰C op een droge donkere plaats.  
HMK R155, HMK S234 en HMK P324 kunnen circa 2 jaar bewaard worden. 
 
 
Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte  
gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product 
geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het  
veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht. 
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