
Reinigen. Beschermen. Onderhouden.
Reinigingsadviezen voor stenen en tegels van METTEN

®



... boter- of andere vetvlekken?

Ten eerste, de boter of de vlek voorzichtig afschrapen 

en zo snel mogelijk absorberen met keukenrol. De 

resterende vlekken met warm water en een zachte 

zeep, afwasmiddel al borstelend schoonmaken. Met 

veel water naspoelen. Herhaal indien nodig. Behandel 

voor bijzonder hardnekkig vuil het oppervlak met een 

chloorhoudende steenreiniger (bijv. METTEN Außen-

reiniger ) of ontvetters * (bijv. Akemi Öl- und Fettent-

fernerpaste, Lithofin Oil-Ex). Herhaal vervolgens de 

reiniging met warm water en een zachte zeep, afwas-

middel. Maar probeert u het echter eerst op een onop-

vallende plaats. Sommige CleanTop®-oppervlakken 

kunnen door het gebruik van oplosmiddel houdende 

reinigingsmiddelen schade ondervinden, zie hiervoor 

de tabel met de te gebruiken middelen.

... vlekken van bladeren?

Voor hardnekkig vuil, het oppervlak met een chloor-

houdende steenreiniger (bijv. METTEN Außenreiniger) 

schoonmaken. De steenreiniger voldoende tijd laten 

inwerken en indien nodig herhalen. Maar eerst op een 

onopvallende plaats uitproberen. 

... cola en andere kleverige drankjes?

De vervuiling zo snel mogelijk met een doek opne-

men, zodat het zo  kort mogelijk in kan trekken. Bij 

een geringere vervuiling  helpt koolzuurhoudend 

water ook wel. Erge vlekken met warm water en een 

zachte zeep, afwasmiddel al borstelend schoonma-

ken. Met veel water naspoelen. Indien nodig herhalen. 

Hoe verwijder ik ...
Bij hardnekkig vuil het oppervlak met een chloor-

houdende steenreiniger (bijv. METTEN Außenreiniger) 

schoonmaken. Probeer dit eerst uit op een onopval-

lende plaats. 

Let op:  bij cola vlekken geen zuurhoudende reinigers 

(bijv. cementsluier verwijderaars) gebruiken!

... olie?

De vervuiling zo snel mogelijk met een doek opne-

men, zodat het zo kort mogelijk in kan trekken. Vlek-

ken met warm water en een zachte zeep, afwasmiddel 

al schrobbend schoonmaken. Met veel water na- 

spoelen. Indien nodig herhalen. Voor hardnekkig 

vuil het oppervlak behandelen met ontvetters* (bijv. 

Akemi Öl- und Fettentfernerpaste , Lithofin Oil-Ex). 

Herhaal na de behandeling met een ontvetter het 

schoonmaken met warm water en een zachte zeep. 

Maar eerst op een onopvallende plaats uitproberen.

... kauwgom?

Uitgedroogde kauwgom  voorzichtig met een mes los-

maken. Nog kleverige kauwgom voorzichtig van het 

oppervlak aftrekken of met een ijsspray bevriezen. 

Hierdoor wordt de kauwgom bros waardoor het ge-

makkelijk met een spatel te verwijderen is. Indien no-

dig restanten met een chloorhoudende steenreiniger 

schoonmaken (bijv. METTEN Außenreiniger).

... koffie of thee?

De nog natte koffie of thee vlek zo snel mogelijk met 

een doek opnemen en verwijderen. Bij geringe vlek-

ken helpt koolzuurhoudend water ook.  Intensievere 

vlekken met warm water en een zachte zeep, afwas-



middel al borstelend schoonmaken. Met veel water 

naspoelen. Indien nodig herhalen. Bij hardnekkige 

vervuiling het oppervlak met een chloorhoudende 

steenreiniger (bijv. METTEN Außenreiniger) behan-

delen.Herhaal vervolgens de reiniging met warm wa-

ter en zeep. Maar probeert u het echter eerst op een 

onopvallende plaats uit.

Let op: bij vervuiling van sterke zoete koffie geen 

zuurhoudende reinigers gebruiken (bijv. cementsluier 

verwijderaars)

... rode wijn?

Een vochtige rode wijn vlek zo snel mogelijk met een 

doek opnemen. Reeds opgedroogde rode wijn vlekken 

met warm water en een zachte zeep, afwasmiddel 

schoonmaken al borstelend schoonmaken. Met veel 

water naspoelen. Indien nodig herhalen. Bij hard-

nekkig vuil, het oppervlak met een chloorhoudende 

steenreiniger (bijv. METTEN Außenreiniger ) behan-

delen. Herhaal vervolgens de reiniging met warm 

water en een afwasmiddel. Maar probeert u het echter 

eerst uit op een onopvallende plaats.

... algen en mos?

Een lichte groene aanslag door algen en mos op het 

oppervlak is te behandelen met een chloorhoudende 

steenreiniger (bijv. METTEN Außenreiniger). Zorg voor 

voldoende inwerktijd van de reiniger.  Gebruik bij zeer 

hardnekkige mos begroeiing een mos en algen verwij-

deraar (Akemi Anti Grün Longlife, Lithofin Allex). In-

dien nodig spoelen met een chloorhoudende reiniger. 

Met veel water naspoelen. Maar vooraf eerst op een 

onopvallende plaats uitproberen.

... ketchup of mosterd?

Vervuiling zo snel mogelijk met een doek verwijderen. 

Reeds ingedroogde vlekken  in eerste instantie met 

koolzuurhoudend water oplossen. Bij sterkere vervui-

ling met warm water en een zachte zeep, afwasmiddel 

al borstelend schoonmaken. Met veel water naspoe-

len. Indien nodig herhalen. Bij hardnekkige vervuiling 

het oppervlak met chloorhoudende steenreiniger   

(bijv. METTEN Außenreiniger) behandelen. Herhaal 

na de behandeling met steenreiniger vervolgens de 

reiniging met warm water en een afwasmiddel. Maar 

probeert u het echter eerst uit op een onopvallende 

plaats.

... fruitvlekken?

Bij lichte vervuiling door fruitvlekken kan door het 

aanbrengen van koolzuurhoudend water een reini-

gend effect bereikt worden. Reeds  bestaande fruitv-

lekken met warm water en een zachte zeep, afwas-

middel al borstelend schoonmaken. Met veel water 

naspoelen. Herhaal indien nodig. Bij hardnekkig vuil, 

het oppervlak met een chloorhoudende steenreiniger 

(bijv. METTEN Außenreiniger) behandelen. Herhaal 

na de behandeling met steenreiniger vervolgens de 

reiniging met warm water en een afwasmiddel. Maar 

probeert u het echter eerst uit op een onopvallende 

plaats.

*Bij een te hoge concentratie oplosmiddelen in de reinigingsmid-

delen alsmede een te lange inwerktijd kunnen enkele CleanTop®-

oppervlakken schade ondervinden. Zie hiervoor de tabel met de te 

gebruiken middelen.
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Reinigen. Beschermen. Onderhouden.

LEEM- EN 
TUINVUIL VLEKKEN

METTEN Außenreiniger
(buitenreiniger)

PLANTENVLEKKEN METTEN Außenreiniger
(buitenreiniger)

ALGEMENE OPPER- 
VLAKTE VERVUILING

METTEN Außenreiniger
(buitenreiniger)

ALGEN, MOS EN 
GROENE ANSLAG

Anti-Grün LONGLIFE
(Akemi)

Allex
(Lithofin)

R 60 / R 62
(Möller-Chemie)

ROEST Rostentferner
(Akemi)

Bero
(Lithofin)

R 77
(Möller-Chemie)

KALKUITBLOEIING /  
CEMENTSLUIERS

Zementschleierentferner  
(Akemi)

Kukü
(Lithofin)

R 63 / R 65
(Möller-Chemie)

OLIE- EN VETVLEKKEN Öl- und Fettentfernerpaste* 

(Akemi)
Oil Ex*

(Lithofin)
R 54*

(Möller-Chemie)

VERFVLEKKEN, HARS, 
WAS EN TEER

Wachsentferner* 

(Akemi)
Losefix*

(Lithofin)
R 54*

(Möller-Chemie)

*  Niet te gebruiken bij producten met het CleanTop®-oppervlak.

Reinigen: In principe mogen bij betonstenen en –tegels geen hogedruk reinigers alsmede bij CleanTop® beschermde producten geen  

oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen gebruikt worden. Met uitzondering Belpasso Premio (max. druk van 120 Bar, een minimale afstand 

van 20 cm, geen “vuilfrees”, eveneens geen oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen.

Beschermen: In het geval dat u een beton- of natuursteen (dat geen CleanTop® bescherming heeft) naderhand wilt im-

pregneren dan raden wij METTEN Steinschütz aan. Deze speciale impregnering is water, vet en olie afstotend ter bescher-

ming van vloer, tafel – en werkplekken van beton- of natuursteen voor binnen –en buiten (niet geschikt voor kalksteen). 

Vervuiling wordt afgestoten of laat zich wezenlijk makkelijker verwijderen, de steen blijft luchtdoorlatend. Om een lang-

durige bescherming te bereiken, kunnen de stenen met  regelmatige tussenpozen met METTEN Steinschutz behandeld 

worden. De behandeling kan tot een “wetting” of glanseffect resp. een hogere kleurintensiteit leiden.

Onderhouden: Bij doorlopend onderhoud van beton- en natuursteen raden wij METTEN Biosteinpflege aan. Dit spe-

ciale product beschermt de steen bij regelmatig gebruik. Het is vrij van fosfaten, loog, was en polymeren en is biologisch 

afbreekbaar.

Deze informatie kan en is enkel zonder aansprakelijkheid van onze kant te geven. Wij vragen het gebruik van deze pro-

ducten, de plaats van toepassing en het te behandelende materiaal op elkaar af te stemmen. In alle twijfel gevallen eerst   

op een onopvallende plaats en op een kleine hoeveelheid materiaal uit proberen.

®

n.b. Niet alle bovengenoemde middelen zijn in Nederland verkrijgbaar. In een voorkomend geval kunt u met ons hierover contact opnemen.
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