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SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Goed uitgevoerd onderhoud verlengt de levensduur van de vloer. De kleur en het design, maar ook waar de vloer is
geïnstalleerd, zijn van invloed op de hoeveelheid schoonmaak en onderhoud.
Algemeen advies
•
Een goed functionerend entree-systeem zorgt ervoor dat het vuil buiten blijft; 85% van het vuil komt van buiten.
•
Stoel- en tafelpoten dienen te zijn voorzien van poten of glijders van roestvrij staal , polyethyleen of soortgelijk
zonder scherpe randen.
•
De bureaustoelen dienen te zijn voorzien van het harde type wielen (polyamide) zodat ze makkelijk rollen en zo
weinig mogelijk weerstand geven om slijtage van de vloer te voorkomen.
•
Bij nat reinigen adviseren we het gebruik van handwarm water met een neutrale allesreiniger. Gebruik geen
agressieve middelen als aceton en thinner. Dit kan de vloer beschadigen.

Dagelijks onderhoud
Stofzuigen, bij voorkeur met borstelzuigmond, eventueel aangevuld met dweilen met microvezel vlakmop, naar
gelang vervuiling. Wij raden u aan om minstens eens per week vochtig te reinigen.
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SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

		Periodiek onderhoud

		Handmatig reinigen

Periodiek onderhoud en opleverschoonmaak

Als de oppervlakte te klein is voor een machine of deze
machine niet voorhanden is. Gebruik dan een borstel op
een steel. Maak de vloer droog met een waterzuiger en
ga na met een microvezeldweil. Volg verder de aanwijzingen zoal met gebruik van machine.

Periodiek onderhoud wordt gepleegd naar gelang behoefte, dit kan variëren van wekelijks tot eens per drie
maanden of anders. Dit is afhankelijk van de locatie,
seizoen, weer of andere omstandigheden.
1. Stofzuig de vloer, bij voorkeur met een borstelzuigmond.
2. Gebruik een schrob-zuig machine met zachte borstelrollers. Machines met een schijf werken niet optimaal.
Gebruik handwarm water met een beetje neutrale
allesreiniger (pH 7 - 8,5). Let goed op de mengverhou
ding van het schoonmaakmiddel. Teveel schoonmaak
middel werkt averechts. Borstelen in de lengterichting
van de Bolon werkt het beste.

Diepreiniging
Diepreiniging wordt gedaan als de vloer sterk vervuild
is en als algemeen onderhoud eens tot twee keer per
jaar, afhankelijk van het periodieke onderhoud. Raadpleeg eventueel schoonmaakspecialisten voor dit type
onderhoud.
1. Stofzuig de vloer, bij voorkeur met een borstelzuigmond.
2. Verwijder moeilijke vlekken zoals bijvoorbeeld kauwgum.
Zie “vlekverwijdering” verderop in dit document.
3. Gebruik een schrob-zuig machine met borstelrollers
en handwarm water met een alkalisch schoonmaakmiddel (pH9 – 11). Begin met het natmaken van de
vloer zonder het op te zuigen en laat het schoonmaak
middel een aantal minuten intrekken. Hiermee week je
het vuil los. Laat de vloer niet opdrogen.
4. Spoel de vloer schoon met de schrob-zuigmachine en
schoon water tot het schoonmaakmiddel en het vuil
zijn opgezogen.

WORLD LEADER IN WOVEN VINYL FLOORING
BOLON AB
TEL +46 321 530 400

BOX 73, SE–523 22, ULRICEHAMN, SWEDEN

FAX +46 321 530 450

INFO@BOLON.COM

W W W. B O LO N . C O M

Bolon 2013-10-28
3 (3)

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Vlekverwijdering
Vlekken moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een schoonmaakmiddel, controleer of dat het middel de Bolonvloer niet beschadigt. Gebruik een borstel en spoel naderhand goed af.
Sommige bestanddelen die worden gebruikt bij rubber voetjes, rubber matten en wielen of andere rubber onderdelen
kunnen bij langdurig contact met de Bolonvloer verkleuring veroorzaken die niet te verwijderen is.
In het geval van een olievlek in het belangrijk de vlek direct te verwijderen, omdat verkleuring kan ontstaan
Tips voor specifiek vlekken:
Type vlek
Asfalt, olie, schoensmeer, kalk, inkt

Schoonmaken met
wasbenzine

Chocolade, vet, sap, room, koffie, wijn, bier, urine, feces

Water met professioneel reinigingsmiddel

Bloed

Koud water, evt met ammoniak

Roest

Licht zuur schoonmaakmiddel (pH 3 – 4)

Lijm
- Waterbasis
- Met oplosmiddel

Heet water
Wasbenzine

Schoenstrepen

Wrijf met droge doek

Kauwgum

Kauwgumverwijderaar of ijs-spray. Let op: voorzichtig
krabben om beschadiging te voorkomen.

Voor vragen en tips, Bijvoorbeeld typen schoonmaakmiddel, neem contact met
Brandt B.V.
info@brandtbv.nl
0162 437820
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