Onderhoudsadvies Simplay vinyl
1. ALGEMEEN
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.
Simplay vloeren zijn voorzien van een PURoppervlakteveredeling die de vloer beschermt tegen
verontreinigingen. Deze coating vergemakkelijkt
het schoonmaken van de vloer en is de basis voor
verdere reinigingsmaatregelen.

2.PREVENTIEVE MAATREGELEN
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
opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij
worden al het vuil en alle bij de productie ontstane
ongerechtigheden volledig verwijderd met een
neutraal of een PU reinigingsmiddel.
Gelieve water en reinigingsmiddel bij de reiniging
zuinig te gebruiken (nevelvochtig vegen).

4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING
Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan het
initiële onderhoud / de impregnering achterwege
blijven omdat de PUR-coating een duurzame
bescherming biedt.

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).

6. TUSSENTIJDSE REINIGING
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.
Gelieve water en reinigingsmiddel bij de reiniging
zuinig te gebruiken (nevelvochtig vegen).

7. BASISREINIGING
Van tijd tot tijd kan een grondige reiniging vereist
zijn, indien door de lopende onderhoudsreiniging
geen bevredigend resultaat meer te bereiken valt
of het oppervlak door afslijtende overbelasting
(opname van vuil door zand/steentjes, scherpe
mechanismen) beschadigd wordt op steeds weer
dezelfde oppervlaktegedeelten.
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.

