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Onderhouds-instructie 
    De dagelijkse schoonmaak is gericht op natte reiniging procedures ter vermindering en vervanging van de droge 

                   reinigingstechnieken. Bijvoorbeeld het gebruik van centraal gewassen moppen en de brede toepassing van  

                   onderhoudsmachines. Dit maakt het werk effectiever en gemakkelijker voor het schoonmaakpersoneel en minimaliseert 

                   de impact op het milieu. Hierdoor word er minder onderhoudsmiddel en drinkwater gebruikt. 
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ALGEMEEN ADVIES: 
 

• Reinig de vloerbedekking regelmatig, dit is meer kosteneffectief en hygiënischer dan af en toe een groot onderhoud.  
• Houd u zich aan de door de onderhoudsmiddelen leverancier aangegeven dosering. 
• Verwijder vet, olie en oplosmiddelen onmiddellijk, deze kunnen het oppervlak beschadigen. 
• Er kan een verkleuring optreden in de vloer door het gebruik van rubber wielen en rubber beschermdoppen.  
• Bescherm stoel- en tafelpoten d.m.v. de juiste beschermerdoppen. Het gebruik van viltjes wordt niet aanbevolen in commerciële ruimtes, hier 

hebben teflon vloerdoppen de voorkeur. 
• Lichte kleuren vertonen eerder vervuiling en hebben daardoor vaker onderhoud nodig. 

 

PREVENTIEF ONDERHOUD: 
 

Ca. 80% van de oppervlakte vervuiling, die schoongemaakt moet worden, 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 benodigd is. 

 

DAGELIJKS EN REGULIER ONDERHOUD: 
 

Droog reinigen 

   
Verwijder stof en los vuil doormiddel van stofwissen of stofzuigen. 

 

Vochtig reinigen  

 
Gebruik een klam vochtige vezel-mop in combinatie met, water en neutrale reiniger (pH-waarde 5/7) .  
Bij correct moppen is de vloer binnen 15-20 seconden weer droog. 
 

Spray-reinigen 

   
Vul de spray tank met water en een neutrale reiniger (pH-waarde 5/7).  
Gebruik een low-speed machine met +/- 300-500 tpm en een rode pad.  

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

TopClean XP 

oppervlaktebehandeling 

 

De Tilt heeft de TopClean X-treme 

oppervlaktebehandeling. 

Deze PUR coating, versterkt met 

aluminiumoxide, zorgt voor een 

goede weerstand tegen slijtage en  

is hierdoor eenvoudig en voordelig 

onderhoud. 

 

NO WAX, NO POLISH, FOR LIVE 
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Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten. 
 
 

                                                    

Reinigen met handborstel 

 
Borstel de vloer en gebruik een minimale hoeveelheid water met een neutrale reiniger (pH-waarde 5/7). 

 

Reinigen met roterende borstelmachine 

 
Schrob de vloer en gebruik een minimale hoeveelheid water met een neutrale reiniger (pH-waarde 5/7). 
 

Vlek verwijderen 

 
Behandel vlekken meteen en gebruik geen oplosmiddelen. 

Werk de vlek handmatig weg en gebruik hiervoor een witte of rode pad en een neutraal reinigingsmiddel (pH-waarde 5/7), waarbij u vanaf 

buitenkant van de vlek naar het midden werkt. Mop het gebied na met schoon water. 

 

PERIODIEK ONDERHOUD: 
 

Lichte vervuiling 

 
Vul de spray tank met water en een neutrale reiniger(pH-waarde 5/7).  
Gebruik een low-speed machine met +/- 300-500 tpm en een rode pad.  

 
Zwaardere vervuiling 

  
Borstel de vloer en gebruik een minimale hoeveelheid water met een neutrale reiniger. 
+Vul de spray tank met water en een neutrale reiniger(pH-waarde 5/7).  
Gebruik een low-speed machine met +/- 300-500 tpm en een rode pad.  

 

Droog opwrijven 

 
Bij verstoring (lichte krasjes) van de toplaag, kan de vloer droog opgewreven worden met een high speed eenschijfsmachine voorzien van een 
witte pad, met +/- 500-1000 tpm.  

 

Preventie en onderhoud bij 

ingebruikname 

 

Het is raadzaam de vloer te 

beschermen tijdens de bouwperiode 

met Tarkett Tarkoprotect, stucloper, 

hardbord of een vergelijkbaar 

materiaal. 

 

Reinig de nieuwe vloerbedekking 

altijd na installatie. Verwijder stof en 

los vuil met een stofwisser of een 

stofzuiger. 

Gebruik hierna een gecombineerde 

machine met cilindrische borstels en 

een reiniger met pH-waarde (3-5) 

 


