Onderhoud & Reiniging
PVC designvloeren met PUR behandeling
Algemeen:
De frequentie van reinigen is altijd afhankelijk van de mate van vervuiling. De Sense vloeren zijn voorzien van een PURcoating waardoor het reinigen vergemakkelijkt wordt.
Om te voorkomen dat vuil van buiten naar binnen gebracht wordt, is het raadzaam een juiste schoonloopmat, van
voldoende grootte, in elke entree te leggen.
De nieuwe LVT vloer dient beschermd te worden tegen beschadigingen door meubilair. Voorzie het meubilair daarom
van de juiste protectiemiddelen (zie website www.scratchnomore.nl).
Een onjuiste bescherming van meubilair kan leiden tot krassen of afgiftestrepen, zeker bij de huidige super matte
toplagen. Schuif geen zware voorwerpen of meubilair over de vloer.
Voorkom langdurig contact met rubber of desinfecteermiddelen indien de vloer niet achteraf met een 2kPU coating
behandeld is (bv. met Dr. Schutz Anticolor).

De eerste reiniging dient plaats te vinden direct nadat de vloer volledig gelegd is. Reiniging met een Ph-neutrale
reiniger of afwasmiddel volstaat meestal. Een schijfmachine met witte pad mag eventueel gebruikt worden.

Verwijder gemorste vloeistoffen direct, zeker als deze vloeistoffen bleekmiddel bevatten.

Dagelijks onderhoud:
Losliggend vuil opvegen of opzuigen (stofzuiger met zacht mondstuk).
Hardnekkig vuil plaatselijk met een Ph-neutrale PVC reiniger verwijderen.

1|2|3 of 4 wekelijks onderhoud:
Vloer met een uitgewrongen dweil in lauw water, voorzien van een Ph-neutrale PVC-reiniger of afwasmiddel, afdoen.
Reinigen met een schrob/zuigmachine met een zachte witte pad is toegestaan mits een Ph neutrale PVC reiniger
gebruikt wordt. Let op dat de vloer bij natheid gladder wordt.

Periodiek (minimaal 1x per jaar):
Afhankelijk van het gebruik kan het zijn dat de vloer minimaal 1 x per jaar een intensieve reiniging en bewerking nodig
heeft. Neem hiervoor contact op met de dealer.
In omstandigheden van zware belasting en gebruik, evenals langdurig contact met rubber, wordt geadviseerd om de
vloer, na montage, te voorzien van een speciale coating. Deze coating zorgt ervoor dat kleine krasjes en de voegen
gedicht worden. ook wordt de levensduur verlengd. Advies is een coating van Dr Schutz toe te passen, maar de
verwerking aan een specialist over te laten.
Heeft u speciale vragen of zijn er onduidelijkheden cq twijfels, raadpleeg dan eerst uw leverancier.
Veel plezier met uw PVC vloer.
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