
 

De nieuwe reinigingsmethode richt zich op de vermindering van natte reinigingsprocedures en wordt vervangen door 
drogere schoonmaaktechnieken. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een centraal gewassen mopsysteem en 

meer inzet van geschikte reinigingsmachines. Dit vereenvoudigt het werk voor de schoonmakers, is effectiever en is 
minder schadelijk voor het milieu. Dit door het verminderen of zelfs niet gebruiken van chemicaliën en minder zoet 

water worden gebruikt. Door op deze manier de de vloer te onderhouden 

verbetert het resultaten van een constante kwaliteit. De iQ collectie van Tarkett heeft een unieke PUR versterkte 
slijtlaag waardoor volledig herstellen van gebruikerssporen zonder chemicaliën mogelijk is voor de gehele 

levensduur van het product. 

 

                

 

 

Zware vervuiling en krasvorming: Voeg een 
reinigingsmiddel (pH 10-11) toe aan water. Verdeel dit 

mengsel  over de vloer met een mop of gieter en laten 

gedurende 5-10 minuten inwerken. Schrob de vloer met een 
zware low-speed machine. Doe dit in zowel de lengte als de 

breedte. Verwijder het vuile water met een waterstofzuiger. 
Spoel de vloer na met helder water. Laat de vloer drogen 

en wrijf de vloer op volgens de instructies bij opwrijven. 

VLEKKEN VERWIJDEREN: 

 

Behandel vlekken meteen. Gebruik een witte of rode nylon 
pad of hardborstel. Gebruik hiervoor een vlekkenreiniger, 

spiritus, wasbenzine of neutraal reinigingsmiddel. 

Neutraliseer de plek altijd na het verwijderen van de vlek. 

ALGEMEEN ADVIES : 

� chemicaliën kunnen de iQ bedekking beschadigen. 
� Verwijder zand en oliën direct, deze kunnen de top beschadigen. 
� Zwart rubberen wielen en beschermdoppen kunnen migratievlekken 

veroorzaken. 
� Bescherm stoel- en tafelpoten met de juiste doppen. 
� Lichte kleuren hebben frequenter onderhoud nodig. 

 

 

ONDERHOUD                                                          
Dagelijks onderhoud: stofwissen of stofzuigen en   
klam moppen. 

 
 

 

Machinaal onderhoud: Om een goed resultaat te 

behalen met het onderhoud  is het gebruik van een 
schrob-zuigmachine aan te raden. Doe dit in combinatie 

met een rode pad en een pH neutrale reiniger. 

Chemisch reinigen:  Gebruik een pH neutrale reiniger. 
Bij natte cellen kunnen periodieke zure reinigingsmiddelen 

pH 3-5 toegepast worden, om resten van kalk en zeep te 
verwijderen. 

Let op!  Volg altijd de onderhoudsinstructies! 

Reinigen zonder onderhoudsmiddelen. 
Voor deze methode mag een groene Twister pad gebruikt 

worden, of vergelijkbaar*. 
*LET OP de alternatieve pads zijn niet altijd geschikt, laat u informeren door de 

leverancier . 

Periodiek 

 

Droog opwrijven:  na het periodiek onderhoud is droog 

opwrijven van de vloer de meest effectieve manier om het 
oppervlak van de vloer te herstellen. Droog opwrijven 

vermindert de latere vervuiling. Het beste resultaat wordt 
behaald met een high-speed machine van 600 t/m 1000 

tpm. Hoe hoger de tpm hoe hoger de glans. De frequentie 

van opwrijven hangt af van de intentie van gebruik van de 
bedekking. 
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IN GEBRUIKNAME SCHOONMAAK 

Bescherm de vloer met TarkoProtect, stucloper, hardboard of 

iets vergelijkbaars tijdens de bouwperiode. Een in gebruikname 
schoonmaak is altijd aan te bevelen voordat u de nieuwe vloer 

gebruikt. Licht vervuilde vloeren: stofzuig of stofwis het gebied 

om los vuil en de bouw stof te verwijderen. Gebruik een 
schrob-zuigmachine voorzien van een witte of rode pad om 

grote gebieden schoon te maken en een microvezelmop voor 
kleinere oppervlakken. Dit i.c.m. een pH neutrale reiniger 

PREVENTIEF ONDERHOUD VOOR EEN SCHONER 
MILIEU  

• Ca. 80% van de oppervlaktevervuiling komt van buiten. 
• Ca. 90% van die vervuiling kan worden vermeden door een 

goede schoonloopzone. 
• Hoe minder vuil er binnenkomt via de ingang, hoe minder 

onderhoud er vereist is. 

Homogeen vinyl 

iQ collectie 

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten. 

 


