
 

Onderhouden van tadelakt 
 

Tadelakt is een natuurlijk product op basis van kalk en natuurlijke pigmenten. Het wordt sterker 

naarmate het ouder wordt en krijgt dan de eigenschappen van natuursteen Het onderhoud ervan 

is dan ook gelijkaardig aan dit van natuursteen.  

Doorgaans onderhoud 

De tadelakt kan gewoon afgewassen worden met Tadelaktzeep of natuurlijke olijfoliezeep, 

aangelengd met water. Een eetlepel zeep op een liter water is een goede verhouding. Dit brengt 

u aan met een spons of kan verneveld worden met een plantensproeier en vervolgens met de 

handen worden opgewreven. U kunt dit gewoon laten drogen of afkuisen met een droge doek. 

 

Op deze manier kunt u de tadelakt reinigen en voedden. Idealiter doet u dit onderhoud elke 

maand.  

Bij een weinig aan onderhoud kan vuil zich makkelijker op het oppervlak hechten en zal het 

materiaal ‘schraal’ komen te staan. Het zepen van de tadelakt maakt ook dat deze waterafstotend 

blijft! 

 

Goede onderhoudszeep: tadelaktzeep, Aleppozeep, Marseillezeep, olijfoliezeep, lijnoliezeep, enz. 

De zeep dient zo natuurlijk mogelijk te zijn en weinig toevoegingen te bevatten.  

 

Extra bescherming 

Een aantal keren per jaar kan de tadelakt ingewreven worden met natuurlijke wax voor 

kalkpleisters. Hiermee brengt u een extra bescherming aan waardoor het zepen minder frequent 

dient plaats te vinden. 

Deze wax wordt aangebracht met een spons en hoeft niet verdund te worden.  

Dit product, op basis van bijenwas, is bij ons verkrijgbaar. 

 

Opletten met agressieve kuisproducten 

Geen onderhoudsproducten gebruiken op basis van chemische grondstoffen en azijn. Zeker geen 

ontkalker! Bij het onderhoud van het kraanwerk is het belangrijk de tadelakt te vrijwaren en 

ervoor te zorgen dat deze producten niet in aanraking komen met de tadelakt. Gebeurd dit toch 

dan dienen deze onmiddellijk te worden afgekuist. Wanneer zij de tijd krijgen om op het 

oppervlak in te werken, kan er schade optreden.  

 

Andere aandachtspunten 

- Nooit een stuk zeep rechtstreeks op de tadelakt leggen want dit zuigt zich vast in de tadelakt en 

kan schade geven bij het lostrekken. 

- Scheurtjes en tijdelijke verkleuringen door toedoen van water zijn eigen aan het materiaal. 

- Indien de muren niet stabiel zijn of het gebouw zich nog aan het zetten is, kan de tadelakt 

scheuren, dit kan ons echter niet ten laste gelegd worden. 

 

 

Alle materialen zijn te verkrijgen bij ons, Ecomat of Ecostore 

 


