
Aandachtspunten en Onderhoud Terrazzovloeren 
Onderstaande aandachtspunten en onderhoudsadviezen zijn in algemene zin van toepassing op 
Terrazzovloeren. Het terrazzobedrijf kan hiervan afwijken. 

Onderhoud Terrazzovloeren 
Een pas geslepen terrazzovloer droogt grijsachtig op, dit is vooral zichtbaar bij een vloer met een 
donkere tint. Na regelmatig goed schrobben met Ph-neutrale reinigingsmiddelen verdwijnt 
geleidelijk de grijssluier en zal de vloer na verloop van tijd een heldere uitstraling krijgen. Hierna 
volgt het normale onderhoud met groene zeep op basis van lijnolie.  

Vloeibare groene zeep 
Vloeibare groene zeep op basis van lijnolie zal met de kalk uit het cement kalkzouten vormen. 
Daardoor wordt het terrazzo-oppervlak minder poreus en zal er reeds na korte tijd een zwakke 
glans ontstaan. Tussentijdse schoonmaakbeurt met Ph-neutrale reinigingsmiddelen is aan te 
bevelen. 

Aandachtspunten bij het gebruik 

Krassen 
Krassen worden uiteraard mogelijk als terrazzo in aanraking komt met harder materiaal. Het 
ontstaan van krassen kan worden tegengegaan door bijvoorbeeld zandkorrels zo snel mogelijk van 
een terrazzo-oppervlak te verwijderen.  

Morsen 
Indien het terrazzowerk niet is voorzien van een beschermlaag is het oppervlak poreus. Als er 
roestende voorwerpen op geplaatst worden kunnen deze vlekken veroorzaken. Een sigarettenpeuk 
kan bijvoorbeeld op een onbehandelde natte vloer bruine vlekken veroorzaken die nauwelijks of 
niet zijn te verwijderen. Ook geknoeide vloeistoffen (wijn, frisdrank, etc.) dienen onmiddellijk te 
worden verwijderd zodat deze niet kan indringen en vlekken veroorzaken.  

Vlekken kunnen niet door licht schuren verwijderd worden. Indien een beschermlaag is 
aangebracht, zal de gevoeligheid geringer zijn, maar kans op aantasting blijft, zeker als het 
materiaal of de vloeistof langere tijd op het oppervlak heeft gelegen. Indien er door hard water op 
het oppervlak kalkaanslag is ontstaan en als deze met normale reiniging niet verwijderd kan 
worden, dan kan het oppervlak voorzichtig geschuurd worden met een waterproof schuurpapiertje. 
Daarna dient een eventuele beschermlaag opnieuw aangebracht te worden. 

Reinigen 
Gebruik NOOIT agressieve materialen zoals (zout)zuur, chloor, ammonia, antikal of 
schuurmiddelen e.d. om een terrazzo-oppervlak te reinigen. 

Speciale aanbevelingen 
Mochten specifieke reinigingsmiddelen en methoden op uw terrazzo van toepassing zijn, dan zult u 
daarover worden geïnformeerd. 

Herstel van (haar)scheuren 
Scheurtjes kunnen gerepareerd worden, doch dit zal niet volledig onzichtbaar kunnen gebeuren. 
Soms kan het middel erger zijn dan de kwaal en is overleg vooraf aan te raden. 

Schadeherstel 
Schade die is ontstaan door stoten is vaak zelfs na jaren gebruik nog mogelijk. Hierbij dient wel 
rekening gehouden te worden met structuur- en kleurverschillen die kunnen ontstaan. Dit zelfs als 
de originele receptuur van het terrazzo nog bekend is. 

Restauratie van Terrazzo 
Na jaren gebruik is het mogelijk weer een glanzend oppervlak te bereiken door de terrazzovloer 
opnieuw te  laten behandelen. 

Als er nog vragenof opmerkingen zijn horen wij dit graag. U kunt ons bereiken onder tel. 
0412-632552, Email: info@devriesterrazzo.nl




