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Onderhoud en bescherming van
buitenbevloering
Bel +32 53 41 70 13 voor meer informatie.
Bezoek www.sbsolutions.eu voor meer technische informatie.

Houd uw terras langer schoon
De noodzaak van onderhoud aan terras en
vloertegels
Het gamma onderhoudsproducten voor terras- en
buitenvloeren van Roxil reinigt en beschermt
terrasvloeren tegen de effecten van vocht en plantengroei.
Het gamma werd ontworpen om terrassen en vloertegels er
zo goed mogelijk te laten uitzien met een niet-destructieve
methode om hun natuurlijke uiterlijk te behouden.

1. Reinigen

2. Beschermen

Roxil hout- en terrasreiniger

Roxil Patio Cream

Roxil wood- & Patio Cleaner is een vloeibaar
reinigingsmiddel voor buitenoppervlakken zoals
terrassen, vloertegels, steen en hout. De krachtige
formule zorgt voor gemakkelijke reiniging van
terrassen, vloertegels en houtoppervlakken.

Roxil Patio Cream is een speciaal geformuleerde
behandeling om terrassen er langer schoon te
laten uit zien. Na het aanbrengen met een borstel
of rol beschermt het het terrasoppervlak door een
onzichtbare laag te vormen

• Reinigt terrassen, vloertegels en hout.
• Gemakkelijk en gebruiksklaar
• Snelle en niet-schurende reinigingsformule
• Compatibel met Roxil Patio Cream
• Niet-ontvlambaar (lage VOC)

• Vermindert de aangroei van mos, korstmos en
algen
• Behoudt het natuurlijke uiterlijk van het oppervlak
• Beschermt terrastegels, zandsteen en
betonklinkers
• Eenvoudig aanbrengen in een enkele laag met
borstel of rol

Houd uw terras langer schoon
3. Onderhoud
Bij het eerste gebruik van Roxil hout- en terrasreiniger
en Roxil Patio Cream zal uw terras er terug schoon en
natuurlijk uit zien. In vergelijking met een onbehandelde
terrasvloer is een vloer behandeld met Roxil
gemakkelijker te reinigen en beter bestand tegen vuil.
Uw terrasvloer kan echter wel nog onderhoud nodig
hebben om er op zijn best uit te zien. Tijdens de
natste maanden van het jaar kan er zich biologische
groei ontwikkelen op het oppervlak door het ontstaan
van plassen.
Dit kan gemakkelijk worden verwijderd met Roxil
wood- & patio Cleaner. Indringend korstmos en
algengroei wordt aanzienlijk verminderd met het
gebruik van de Roxil Patio Cream.

De gevaren van hogedrukreinigers
Vaak wordt water onder hoge druk gebruikt voor het
reinigen van een terrasvloer. Dit kan indrukwekkende
resultaten opleveren maar herhaald gebruik kan wel
voor problemen zorgen op lange termijn.
De kracht van de hogedrukreiniger kan de erosie van
het oppervlak versnellen, zwakke punten beschadigen
en mortelvoegingen losmaken. Hierdoor wordt uw
terrasvloer minder stabiel en gevoeliger voor aangroei
van algen en mossen.

Roxil - een langetermijnoplossing
Het gamma onderhoudsproducten voor terras- en
buitenvloeren van Roxil werd specifiek ontworpen
om een niet-destructieve methode te bieden voor
het onderhoud van terrasvloeren.
Door de Roxil wood- @ patio Cleaner samen te
gebruiken met de Roxil Patio Cream zult u uw terras
niet alleen minder vaak moeten reinigen maar helpt
u uw terras- of tegelvloer ook beter te beschermen
zonder behoefte aan vervanging.

Waarom mijn terrasvloer beschermen?
Stop de aangroei van mos, korstmos en
algen
De meeste terrassen beginnen er snel versleten en
vuil uit te zien door de aangroei van mossen, korstmos
en algen. Vooral korstmos kan heel moeilijk te
verwijderen zijn.

7 Onbehandeld

3 Behandeld met Roxil

Roxil Patio Cream dringt in de terrastegels en vormt
een waterbestendige film die een ‘ingebouwde’ biocide
neerzet om biologische groei tegen te gaan. Elke
oppervlaktegroei die zich eventueel voordoet kan
gemakkelijk worden gereinigd met Roxil wood- & patio
Cleaner.

Behoud natuurlijk uiterlijk
Traditionele beschermingsmiddelen voor terras- en
vloertegels wijzigen het uiterlijk van het oppervlak dat ze
behandelen. Veel concurrentieproducten laten mogelijk
een ongewenst glanzend of “nat” uiterlijk achter.

7 Behandeld met hoog 3 Behandeld met Roxil
glanzende afdichting

De unieke formule van de Roxil terrascrème wordt
geabsorbeerd en bindt met de steen en beton waarop
het wordt aangebracht. Het laat geen zichtbare of
glanzende laag achter op het oppervlak en behoudt
het natuurlijke uiterlijk.

Fysieke schade voorkomen
Frequent gebruik van hogedrukreinigers op terrasvloeren
en vloertegels kan voor oppervlakteslijtage zorgen, schade
aan zwakke punten in de tegels en mortelvoegingen
verwijderen. Onbehandelde terrasvloeren lopen ook het
risico op schade door vorst/ontdooiing.
Het aanbrengen van Roxil terrascrème en regelmatig
gebruik van Roxil hout en terrasvloerreiniger helpt
terrasvloeren en vloertegels schoon te houden met nietdestructieve methoden. De onzichtbare waterdichte laag
van de Roxil terrascrème helpt ook schade te beperken
veroorzaakt door vorst/dooi cycli.
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3 Behandeld met Roxil

Instructies voor het aanbrengen
1

Als reiniging nodig is, breng dan eerst
Roxil hout- en terrasreiniger aan op
de stenen/tegels met spray of directe
applicatie. Laat gedurende minstens
1 uur indringen. Laat voor de beste
resultaten 24 uur inwerken.

1

Eenmaal volledig opgedroogd, veeg alle
losse vuil van het te behandelen gebied.

2

Borstel de zone schoon met een harde
borstel en let vooral op delen met de
meeste biologische aangroei.

2

Breng kleine hoeveelheden Roxil Patio
Cream rechtstreeks aan op een deel
van de te behandelen zone en verspreid
gelijkmatig met een borstel of rol
voordat u het proces herhaalt op het
volgende deel.

3

Spoel de zone met schoon water,
borstel alle resterende vuil weg en
laat natuurlijk drogen. Laat gedurende
minstens 24 uur opdrogen in geval van
reiniging vóór het aanbrengen van Roxil
Patio Cream.

3

Laat het product 24 uur in de stenen/
terrastegels absorberen tot ze droog
lijken. Zie het technisch blad voor meer
informatie.

Roxil Wood- & Patio Cleaner

Roxil Patio Cream

Uiterlijk

Heldere vloeistof

Uiterlijk

Witte crème

Type recept

Lage viscositeit; gebaseerd op water

Densiteit

0,8 g/cm3

Densiteit

1,0 g/cm3

Afmeting(en) en verpakking

5 liter en 3 liter plastic emmers

Afmeting(en) en verpakking

1 liter en 5 liter jerrycans,
500 ml sproeiflessen

Dekking

1 liter dekt ongeveer 3 m2 op
zandsteen

Dekking

1 liter dekt ongeveer 5 m2

Levensduur

10+ jaar

Opslag

Bewaren op een droge plaats boven 5
°C in oorspronkelijk reservoir.

Houdbaarheid

12 maanden

Opslag

Bewaren in een koele, goed
geventileerde ruimte. Container
goed gesloten houden. Beschermen
tegen vriestemperaturen.

Houdbaarheid

12 maanden

Voorzorgsmaatregelen
Lees de instructies en het gezondheid- en veiligheidsinformatieblad
(beschikbaar op aanvraag) voor gebruik.
Buiten bereik houden van kinderen en dieren. Houd onbeschermde personen
en dieren weg van behandelde oppervlakken tot deze droog zijn.

Aanvullende Informatie
Roxil Patio Cream maakt deel uit van het gamma
beschermingsproducten voor buiten van Roxil.
De volledige gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar op aanvraag of kunnen
gratis worden gedownload van onze website:

www.sbsolutions.eu

Roxil houtbeschermer

Roxil hout- en terrasreiniger
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Roxil terrascreme

Roxil houtbeschermingscrème

