REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING
Homogeneous Vinyl Flooring met PUR-coating

POLYFLOR
PRIMUS 2000 PUR
POLYFLOR
PRESTIGE PUR
POLYFLOR
TREND PUR
POLYFLOR
MYSTIQUE PUR
POLYFLOR
PEARLAZZO PUR

1. ALGEMEEN

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig
gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk
van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij
belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer
niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook
direct van invloed op de levensduur van de vloer.

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale
dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te
bevelen om tussentijds een extra reiniging met een
actiieve reiniger volgens de voorschriften van de
fabrikant uit te voeren.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN
Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe
vloer moet er rekening mee worden gehouden dat
er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee
naar binnen op de vloer wordt gelopen.
Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor
schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze
moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen
onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes
passen hebben.
3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK
Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden
al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane
ongerechtigheden volledig verwijderd.
Bij vloeren met een PUR-coating dient een PU- of
neutrale reiniger te worden gebruikt.
4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING
Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan het
initiële onderhoud / de impregnering achterwege
blijven omdat de PUR-coating een duurzame
bescherming biedt.

Bij de tussentijdse reiniging wordt de oppervlaktecoating met een geschikte machine geboend resp.
met gebruikmaking van een extra spray-cleaner
gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de PURcoating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.
In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max.
rood) worden gebruikt.
7. BASISREINIGING
Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan de
basisreiniging achterwege blijven omdat de PURcoating een duurzame bescherming biedt.
8. ALGEMENE RICHTLIJNEN
Substanties met een kleurende of blekende
werking moeten onmiddellijk van de vloer worden
verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te
voorkomen.
Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaaken onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn
afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant
in acht!
Neem voor verdere vragen contact op met onze
afdeling toepassingstechniek.

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING
Dagelijkse reiniging
Zuig stof of los vuil op. Daarna worden verontreinigingen met gebruikmaking van een neutrale
of PU-reiniger opgenomen en vervolgens wordt de
vloer met een doek nagedweild. Zonodig boent u de
oppervlakken met een highspeedmachine en een
witte pad.

05 / 2011

Wekelijkse reiniging
Lichte verontreinigingen en sporen van gebruik
moeten met een highspeed machine (1000 t/min.)
met resp. een witte of rode pad worden verwijderd.
Bij sterkere vervuilingen dient daarnaast een spraycleaner te worden gebruikt.
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REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING
Homogeneous Vinyl Flooring met PU gecoate vloeren

1. ALGEMEEN

POLYFLOR
ULTRA XL PU
POLYFLOR
EXTRA PU

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig
gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk
van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin
hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de
vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn
ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.
2. PREVENTIEVE MAATREGELEN
Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe
vloer moet er rekening mee worden gehouden dat
er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee
naar binnen op de vloer wordt gelopen.
Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor
schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze
moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen
onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes
passen hebben.
3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK
Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden
al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane
ongerechtigheden volledig verwijderd.
Bij PU-gecoate vloeren moet een PU- of neutrale
reiniger worden gebruikt.
4. INITIEEL ONDERHOUD / IMPREGNERING
Bij af fabriek met PU gecoate vloeren van objectflor
kan het initiële onderhoud achterwege blijven.
De vloer moet na het leggen evt. met de eenschijfs
machine (400 t/min.) met een witte pad worden
overgeboend.
Voor kapperszaken en chemisch belaste ruimten
wordt aanbevolen om absoluut altijd een extra
coating met een geschikte harde sealing aan te
brengen.
5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING
Vochtig dweilen
Aanwezige verontreinigingen worden met een
vochtige doek met gebruikmaking van een met de
dweil op te brengen onderhoudsmiddel opgenomen
en daarna met een uitgewrongen doek nagedweild.

Boenen / cleanen
Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte
machine geboend resp. met gebruikmaking van een
extra spray-cleaner gereinigd. Dit zorgt voor een
verdichting van de onderhoudslaag / van de PUcoating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.
In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max.
rood) worden gebruikt.
6. TUSSENTIJDSE REINIGING
Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale
dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te
bevelen om tussentijds een extra reiniging met een
actiieve reiniger volgens de voorschriften van de
fabrikant uit te voeren.
7. BASISREINIGING
Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig,
bijvoorbeeld als met het normale periodieke
onderhoud geen bevredigend resultaat meer
valt te behalen. Daarbij worden alle vuil- en
onderhoudsmiddelresten met een basisreiniger
volledig verwijderd, waarna het schoonmaakmiddel
in zijn geheel wordt opgedweild. Daarna moet als
beschreven onder punt 4 te werk worden gegaan.
Ook oorspronkelijk af fabriek met PU gecoate
vloeren kunnen na een bepaalde gebruiksduur
van een nieuwe laag polymeer-dispersie of een
PU-sealingsysteem worden voorzien, bijv. als
het oppervlak gebruikssporen vertoont die dit
noodzakelijk maken.
8. ALGEMENE RICHTLIJNEN
Substanties met een kleurende of blekende werking
moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te
voorkomen.
Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaaken onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn
afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant
in acht!
Neem voor verdere vragen contact op met onze
afdeling toepassingstechniek.

05 / 2011

Bij af fabriek met PU gecoate vloeren moet een
neutrale reiniger of een PU-reiniger worden gebruikt.
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REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING
Heterogeneous Vinyl Flooring met PUR-coating

POLYFLOR
LIGNO FX PUR
POLYFLOR
MINERAL FX PUR

1. ALGEMEEN

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig
gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk
van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij
belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer
niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook
direct van invloed op de levensduur van de vloer.

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale
dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te
bevelen om tussentijds een extra reiniging met een
actiieve reiniger volgens de voorschriften van de
fabrikant uit te voeren.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN
Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe
vloer moet er rekening mee worden gehouden dat
er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee
naar binnen op de vloer wordt gelopen.
Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor
schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze
moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen
onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes
passen hebben.
3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK
Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden
al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane
ongerechtigheden volledig verwijderd.
Bij vloeren met een PUR-coating dient een PU- of
neutrale reiniger te worden gebruikt.
4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING
Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan het
initiële onderhoud / de impregnering achterwege
blijven omdat de PUR-coating een duurzame
bescherming biedt.

Bij de tussentijdse reiniging wordt de oppervlaktecoating met een geschikte machine geboend resp.
met gebruikmaking van een extra spray-cleaner
gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de PURcoating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.
In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max.
rood) worden gebruikt.
7. BASISREINIGING
Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan de
basisreiniging achterwege blijven omdat de PURcoating een duurzame bescherming biedt.
8. ALGEMENE RICHTLIJNEN
Substanties met een kleurende of blekende
werking moeten onmiddellijk van de vloer worden
verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te
voorkomen.
Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaaken onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn
afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant
in acht!
Neem voor verdere vragen contact op met onze
afdeling toepassingstechniek.

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING
Dagelijkse reiniging
Zuig stof of los vuil op. Daarna worden verontreinigingen met gebruikmaking van een neutrale
of PU-reiniger opgenomen en vervolgens wordt de
vloer met een doek nagedweild. Zonodig boent u de
oppervlakken met een highspeedmachine en een
witte pad.

07 / 2011

Wekelijkse reiniging
Lichte verontreinigingen en sporen van gebruik
moeten met een highspeed machine (1000 t/min.)
met resp. een witte of rode pad worden verwijderd.
Bij sterkere vervuilingen dient daarnaast een spraycleaner te worden gebruikt.
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REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING
Heterogeneous Vinyl Flooring met PUR-coating

POLYFLOR
ACOUSTIX
GALLERY FX
POLYFLOR
ACOUSTIX
FOREST FX

1. ALGEMEEN

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Alle design-vloeren dienen regelmatig gereinigd te
worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats
waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen
wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet
alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct
van invloed op de levensduur van de vloer.

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale
dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te
bevelen om tussentijds een extra reiniging met een
actiieve reiniger volgens de voorschriften van de
fabrikant uit te voeren.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN
Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe
vloer moet er rekening mee worden gehouden dat
er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee
naar binnen op de vloer wordt gelopen.
Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor
schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze
moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen
onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes
passen hebben.
3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK
Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden
al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane
ongerechtigheden volledig verwijderd.
Bij vloeren met een PUR-coating dient een PU- of
neutrale reiniger te worden gebruikt.
4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING
Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan het
initiële onderhoud / de impregnering achterwege
blijven omdat de PUR-coating een duurzame
bescherming biedt.

Bij de tussentijdse reiniging wordt de oppervlaktecoating met een geschikte machine geboend resp.
met gebruikmaking van een extra spray-cleaner
gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de PURcoating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.
In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max.
rood) worden gebruikt.
7. BASISREINIGING
Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan de
basisreiniging achterwege blijven omdat de PURcoating een duurzame bescherming biedt.
8. ALGEMENE RICHTLIJNEN
Substanties met een kleurende of blekende
werking moeten onmiddellijk van de vloer worden
verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te
voorkomen.
Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaaken onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn
afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant
in acht!
Neem voor verdere vragen contact op met onze
afdeling toepassingstechniek.

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING
Dagelijkse reiniging
Zuig stof of los vuil op. Daarna worden verontreinigingen met gebruikmaking van een neutrale
of PU-reiniger opgenomen en vervolgens wordt de
vloer met een doek nagedweild. Zonodig boent u de
oppervlakken met een highspeedmachine en een
witte pad.

03 / 2012

Wekelijkse reiniging
Lichte verontreinigingen en sporen van gebruik
moeten met een highspeed machine (1000 t/min.)
met resp. een witte of rode pad worden verwijderd.
Bij sterkere vervuilingen dient daarnaast een spraycleaner te worden gebruikt.
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REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING
Safety Vinyl Flooring met PUR gecoate vloeren

POLYSAFE
MOSAIC PUR
TM

POLYSAFE
CORONA PUR
TM

POLYSAFE
STANDARD PUR
TM

1. ALGEMEEN

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig
gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk
van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij
belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer
niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook
direct van invloed op de levensduur van de vloer.

Met de hand:
Goede reinigingsresultaten worden bereikt door
in 2 fasen te impregneren (2-zwabbersysteem met
wringemmer) of ook met speciale reinigingsprocédés
in 1 fase, mits gebruik van de geschikte impregneermiddelen.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN
Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe
vloer moet er rekening mee worden gehouden dat
er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee
naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Met de machine:
De reiniging met een automaat is geschikt voor grote
en niet-gemeubileerde oppervlakken. Daarbij worden
speciale automaatreinigingsmiddelen gebruikt die
door de fabrikant van de reinigingsmiddelen geadviseerd werden.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor
schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze
moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen
onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes
passen hebben.

Boenen / cleanen
Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte
machine met behulp van een boenborstel bewerkt
resp. met gebruik van een extra spray-cleaner
gereinigd om een verdichting van de onderhoudsfilm
te krijgen en zo het uiterlijk van de vloer te verfraaien.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden
al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane
ongerechtigheden volledig verwijderd.

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale
dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te
bevelen om tussentijds een extra reiniging met een
actiieve reiniger volgens de voorschriften van de
fabrikant uit te voeren.

Bij PUR-gecoate vloeren moet een PU- of intensiefreiniger met een door de fabrikant geadviseerde
verdunningsfactor worden toegepast.
Daarna wordt het schoonmaakmiddel helemaal
opgedweild en wordt de vloer met schoon water
grondig nagespoeld totdat de vloer weer pHneutraal is.
4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING
Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren van objectflor
kan het initiële onderhoud / de impregnering achterwege blijven.

7. BASISREINIGING
Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoorbeeld als met het normale periodieke onderhoud
geen bevredigend resultaat meer valt te behalen.
Daarbij worden alle vuil- en onderhoudsmiddelresten
met een basisreiniger volledig verwijderd, waarna
het schoonmaakmiddel in zijn geheel wordt opgedweild.
8. ALGEMENE RICHTLIJNEN
Substanties met een kleurende of blekende
werking moeten onmiddellijk van de vloer worden
verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te
voorkomen.
Let er bij de keuze van de reinigings- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd
en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht!
De anti-slipeigenschappen van de veiligheidsvloer
moeten in volle omvang gewaarborgd blijven.

06 / 2012

Neem voor verdere vragen contact op met onze
afdeling toepassingstechniek.
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REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING
Safety Vinyl Flooring ongecoate vloeren

POLYSAFE
HYDRO EVOLVE
TM

POLYSAFE
ULTIMA

TM

POLYSAFE
ECOMAX

TM

1. ALGEMEEN

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig
gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk
van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij
belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer
niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook
direct van invloed op de levensduur van de vloer.

Met de hand:
Goede reinigingsresultaten worden bereikt door
in 2 fasen te impregneren (2-zwabbersysteem met
wringemmer) of ook met speciale reinigingsprocédés
in 1 fase, mits gebruik van de geschikte impregneermiddelen.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN
Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe
vloer moet er rekening mee worden gehouden dat
er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee
naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Met de machine:
De reiniging met een automaat is geschikt voor grote
en niet-gemeubileerde oppervlakken. Daarbij worden
speciale automaatreinigingsmiddelen gebruikt die
door de fabrikant van de reinigingsmiddelen geadviseerd werden.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor
schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze
moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen
onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes
passen hebben.

Boenen / cleanen
Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte
machine met behulp van een boenborstel bewerkt
resp. met gebruik van een extra spray-cleaner
gereinigd om een verdichting van de onderhoudsfilm
te krijgen en zo het uiterlijk van de vloer te verfraaien.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden
al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane
ongerechtigheden volledig verwijderd.

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale
dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te
bevelen om tussentijds een extra reiniging met een
actiieve reiniger volgens de voorschriften van de
fabrikant uit te voeren.

Bij POLYSAFETM veiligheidsvloeren moet een basisreiniger met een door de fabrikant van het reinigingsmiddel geadviseerde verdunningsfactor worden
toegepast. Gebruik hiertoe een boenmachine met
reinigingsborstels
Daarna wordt het schoonmaakmiddel helemaal
opgedweild en wordt de vloer met schoon water
grondig nagespoeld totdat de vloer weer pHneutraal is.
4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING
POLYSAFETM veiligheidsvloeren zonder oppervlaktecoating moeten met een geschikte verzegeling
geïmpregneerd worden. De opgedroogde verzegelingslaag kan met een zachte borstel/boenborstel
opgeboend worden.

7. BASISREINIGING
Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoorbeeld als met het normale periodieke onderhoud
geen bevredigend resultaat meer valt te behalen.
Daarbij worden alle aanwezige vuil- en impregneerresten volledig verwijderd met een boenmachine
met behulp van een reinigingsborstel en een
basisreiniger, waarna het schoonmaakmiddel in zijn
geheel wordt opgedweild.
8. ALGEMENE RICHTLIJNEN
Substanties met een kleurende of blekende
werking moeten onmiddellijk van de vloer worden
verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te
voorkomen.
Let er bij de keuze van de reinigings- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd
en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht!
De anti-slipeigenschappen van de veiligheidsvloer
moeten in volle omvang gewaarborgd blijven.

06 / 2012

Neem voor verdere vragen contact op met onze
afdeling toepassingstechniek.
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REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING
Homogeneous Vinyl Flooring met PUR gecoate vloeren

1. ALGEMEEN

POLYFLOR
ULTRA XL PUR

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig
gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk
van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin
hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de
vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn
ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.
2. PREVENTIEVE MAATREGELEN
Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe
vloer moet er rekening mee worden gehouden dat
er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee
naar binnen op de vloer wordt gelopen.
Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor
schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze
moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen
onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes
passen hebben.
3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK
Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden
al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane
ongerechtigheden volledig verwijderd.
Bij PUR-gecoate vloeren moet een PU- of neutrale
reiniger worden gebruikt.
4. INITIEEL ONDERHOUD / IMPREGNERING
Bij af fabriek met PUR-gecoate vloeren van objectflor
kan het initiële onderhoud achterwege blijven.
De vloer moet na het leggen evt. met de eenschijfs
machine (400 t/min.) met een witte pad worden
overgeboend.
Voor kapperszaken en chemisch belaste ruimten
wordt aanbevolen om absoluut altijd een extra
coating met een geschikte harde sealing aan te
brengen.
5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING
Vochtig dweilen
Aanwezige verontreinigingen worden met een
vochtige doek met gebruikmaking van een met de
dweil op te brengen onderhoudsmiddel opgenomen
en daarna met een uitgewrongen doek nagedweild.

Boenen / cleanen
Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte
machine geboend resp. met gebruikmaking van een
extra spray-cleaner gereinigd. Dit zorgt voor een
verdichting van de onderhoudslaag / van de PURcoating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.
In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max.
rood) worden gebruikt.
6. TUSSENTIJDSE REINIGING
Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale
dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te
bevelen om tussentijds een extra reiniging met een
actiieve reiniger volgens de voorschriften van de
fabrikant uit te voeren.
7. BASISREINIGING
Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig,
bijvoorbeeld als met het normale periodieke
onderhoud geen bevredigend resultaat meer
valt te behalen. Daarbij worden alle vuil- en
onderhoudsmiddelresten met een basisreiniger
volledig verwijderd, waarna het schoonmaakmiddel
in zijn geheel wordt opgedweild. Daarna moet als
beschreven onder punt 4 te werk worden gegaan.
Ook oorspronkelijk af fabriek met PUR-gecoate
vloeren kunnen na een bepaalde gebruiksduur
van een nieuwe laag polymeer-dispersie of een
PU-sealingsysteem worden voorzien, bijv. als
het oppervlak gebruikssporen vertoont die dit
noodzakelijk maken.
8. ALGEMENE RICHTLIJNEN
Substanties met een kleurende of blekende werking
moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te
voorkomen.
Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaaken onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn
afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant
in acht!
Neem voor verdere vragen contact op met onze
afdeling toepassingstechniek.

06 / 2012

Bij af fabriek met PUR-gecoate vloeren moet een
neutrale reiniger of een PU-reiniger worden gebruikt.
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