Reinigings- en onderhoudsvoorschriften

CAVALIO 0.3

1. ALGEMEEN

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Alle design-vloeren dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en
hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate
waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet
alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de
levensduur van de vloer.

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging
laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra
reiniging met een neutrale of PU-reiniger volgens de voorschriften van
de fabrikant uit te voeren.

CAVALIO 0.3 vloeren zijn voorzien van een PU-oppervlakte-veredeling
die de vloer beschermt tegen verontreinigingen. Deze coating
vergemakkelijkt het schoonmaken van de vloer en is de basis voor
verdere reinigingsmaatregelen.

7. BASISREINIGING

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

De basisreiniging van de vloer gebeurt met een basisreiniger
in combinatie met een éénschijfs machine en een groene
pad of schrobborstel, daarbij worden alle resten van vuil en
onderhoudsmiddelen volledig verwijderd en wordt de vloer vervolgens
voldoende met water geneutraliseerd. Daarna is een hernieuwde
coating met een polymeerdispersie of een PU-sealing noodzakelijk.
Volg de adviezen van de fabrikant van het reinigingsmiddel op.

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er
rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk
vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen. Daarom
adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij
de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen
lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van vier tot zes
passen hebben.
3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK
Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoon-maak
worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij de productie
ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd met een neutraal of
een PU reinigingsmiddel. Indien gewenst, kan het oppervlak door een
eenschijfsmachine en een witte pad worden geboend.
4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING
Bij af fabriek met PU gecoate vloeren kan het initiële onderhoud
achterwege blijven. Het in de fabriek PU gecoate oppervlak maakt het
mogelijk de vloer eenvoudig en economisch te reinigen.
5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING
Dagelijkse reiniging
Veeg of zuig stof of los vuil op. Hardnekkige verontreinigingen
behandelt u met een neutrale of PU-reiniger. Zonodig boent u de
oppervlakken met een eenschijfsmachine en een witte pad.
Vochtig dweilen
Men bereikt goede reinigingsresultaten door dubbel te dweilen (zg.
2-zwabber-systeem met een dubbele rij-emmer).

Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoorbeeld als met het
normale periodieke onderhoud geen bevredigend resultaat meer valt
te behalen.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Substanties die de vloer kunnen doen verkleuren of verbleken, moeten
onmiddellijk worden verwijderd om te voorkomen dat de optiek er
blijvend onder lijdt. Op dergelijke plaatsen is ook bij in de fabriek PU
gecoate vloeren absoluut een extra coating met een tegen vlekken
resistent 2-K-PU-verzegelingssysteem noodzakelijk.
Op plaatsen waar met desinfecteermiddelen voor hand en huid
wordt gewerkt, adviseren we voor het eerste gebruik een bijkomende
behandeling van de vloer met een geschikte polymeerdispersie of met
een PU-verzegelingssysteem.
Algemeen
Gebruik bij stoelen met stoelrollen dubbele stuurrollen van het W type
(zacht). Bij steloppervlakken voor beweeglijke meubels voor passende
vilt- of zachte plastic glijders zorgen.
Zorg ervoor dat de reinigings- en verzorgingsmiddelen en de gebruikte
mechanische hulpmiddelen op elkaar afgestemd zijn en houdt u zich
aan de instructies van de betreffende fabrikanten.

Neem voor verdere vragen contact op met onze
toepassingstechniek of bezoek ons op onze homepage.

afd.

Boenen / cleanen
Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine (min.
400–600 toeren/min.) geboend resp. met gebruikmaking van een extra
spray-cleaner gereinigd. Beide methoden zorgen voor verdichting van
de waslaag resp. van de PU-coating en verfraaien het uiterlijk van de
vloer. In beide gevallen moet er een schone, zachte pad (wit) worden
gebruikt.
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