
 

 

Moderne reinigingsmethoden richten zich nu op het verminderen van natte reiniging procedures en worden 
vervangen door drogere reinigingstechnieken. Bijvoorbeeld, het gebruik van vooraf geïmpregneerde vezel doeken 

centraal gewassen en het gebruik van zuinige reinigingsmachines. Dit vereenvoudigt het werk voor de 

schoonmakers, is effectiever en verminderd de belasting van het milieu. Hierdoor kan er minder of zelfs geen 
chemicaliën en minder zoet water worden gebruikt. Deze reinigingsprocedures leveren betere resultaten van een 

constante kwaliteit. iQ vloeren van Tarkett hebben een PUR versterkte slijtlaag en een unieke constructie waardoor 
herstel zonder chemicaliën mogelijk is over de gehele levensduur van de vloer. 

  

 

 

 

Zware vervuiling reinigen met een machine: 

Breng het onderhoudsmiddel (een vrij sterke 
onderhoudsmiddel, pH 10-11, toegevoegd aan water) aan 
op de vloer en laten dit 5-10 minuten inweken. Reinig de 
vloer met behulp van een zware éénschijfs-machine en rode 
pad. Verwijder het vuile water direct met een 
waterstofzuiger. Spoel de vloer na met schoon water. Laat 
de vloer drogen en volg de opwrijf instructies. 

VLEKKEN VERWIJDEREN                  

 

Behandel vlekken meteen. Gebruik een wit / rood pad of 
harde borstel. Gebruik hiervoor spiritus, wasbenzine of een 
neutraal schoonmaakmiddel. Veeg altijd na met schoon 
water. 

ALGEMEEN ADVIES 

� Vermeid oplosmiddelen deze beschadigen de vloer. 
� Verwijder olie en gelijk soortige producten direct. Deze kunnen 

blijvende schade tot gevolg hebben. 
� Rubber banden en rubberen bescherming geven verkleuring. 
� Stoel en tafel poten moeten voorzien zijn van beschermdoppen. 

ONDERHOUD 

 

Dagelijks onderhoud: stofwissen of vochtig moppen. 

 

Machinaal onderhoud: om een goed resultaat te 
behalen,  Reinig de vloer voorzichtig met een  met een 
gecombineerde schrob-zuigmachine machine en 3M 
Scotch Brite Purple Hoogglans pad. 

Chemische reinigingsmiddelen: Gebruik een neutrale 
vloerreiniger. Natte cellen kunnen incidenteel gereinigd 
worden met zure reinigingsmiddelen, pH 3 tot 5, om 
residu van kalk en zeep te verwijderen. 
 Let op : Volg de aangegeven dosering op. 

DROOG OPWRIJVEN 

 

Opwrijven is de meest effectieve methode om het 
vloeroppervlak te herstellen nadat slijtage zichtbaar is 
geworden. Het is het beste om op te wrijven, direct na je 
machinaal  schoonmaken van de vloer. 
Opwrijven verminderd de kans op hernieuwde vervuiling. 
Het beste resultaat wordt behaald met 500 tot 1000 rpm 
en het gebruik van een 3M Scotch Brite Paarse Hoogglans. 
Hoe hoger de snelheid, hoe hoger de glans.  
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BESCHERMING EN EERSTE ONDERHOUD 

Bescherm de vloer met Tarkoprotect, dik papier, hardboard of 
iets dergelijks tijdens de bouwperiode. Reinig de vloer voor 
ingebruikname. Licht vervuilde vloeren: zuigen of vochtige 
dweil om los vuil en de bouw stof te verwijderen. Een schrob-  
zuigmachine met oranje / witte pad is zeer effectief om grote 
gebieden schoon te maken. Gebruik een onderhoudsmiddel met  
een lage pH, 3-5, om het stof van bouwwerkzaamheden te 
verwijderen.                                                        

PREVENTIEF ONDERHOUD VOOR EEN SCHONER 
MILIEU 

Gebruik de juiste afmetingen entreematten om vuil bij de ingang te 
verwijderen. Ongeveer 80% van al het vuil op de vloer dat moet 
worden schoongemaakt is meegebracht van buiten. En 90% daarvan 
kan worden vermeden door doeltreffende en correct 
gedimensioneerde entreematten. Hoe minder vuil binnenkomt via de 
ingang, hoe lager het vereiste onderhoud.  

 

Homogene Non PVC vloerbedekking 

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten 


