ONDERHOUD- EN REINIGINGSADVIES
Par t iculier geb ru i k / woonhu i z en

Dit schoonmaakadvies geldt voor de particuliere kunststof gebonden gietvloer afwerkingen en wordt u aangeboden
door Qlick Technofloor BV in samenwerking met de gietvloer fabrikant Uzin Utz BV.
De bedoeling van dit reinigingsprogramma is dat u in de meest voorkomende gevallen in staat bent uw kunststof
vloer schoon te houden. Wanneer er vanaf de oplevering een gedegen onderhoudsprogramma voor de vloer wordt
opgesteld, waarin de frequentie van het reinigen is afgestemd op het gebruik van de vloer, zal de vloer niet alleen
representatief ogen, maar zal ook de functionaliteit behouden blijven. Wij vertrouwen erop u middels dit advies een
helpende hand geboden te hebben bij het afstemmen van het reinigingsprogramma voor uw vloer. Mocht u alsnog
vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via: www.qlick-technofloor.nl

Algemeen
Goed en regelmatig onderhoud zorgen voor een blijvend mooie en hoogwaardige vloer. Arturo vloeren zijn naadloos en vloeistofdicht, dus gemakkelijk schoon te houden. Het onderhoud bestaat uit drie onderdelen: preventieve
maatregelen om de vloer te beschermen, dagelijks/wekelijks onderhoud en periodiek onderhoud.
Starten met het reinigen en onderhoud:
Kunstharsvloeren zijn bij de juiste uitvoeringsomstandigheden na ca. 1 x 24 uur beloopbaar, na 3 x 24 uur volledig
mechanisch belastbaar en na 7 x 24 uur chemisch- en water belastbaar.
De eerste reiniging van de vloer mag pas na 7 x 24 uur, na oplevering van de laatst aangebrachte laag.
Preventieve maatregelen
Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen. Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseren wij u geëigende doppen, glijders of
wielen toe te passen die krassen tegengaan. Meer informatie kunt u vinden op de volgende sites:
www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl

Eerste reiniging van een nieuwe vloer, 7 dagen na oplevering
Voordat een nieuwe vloer in gebruik wordt genomen is het raadzaam deze eerst volledig te reinigen. Dit omdat de
vloer in dit stadium meestal nog leeg is en hierdoor makkelijk te reinigen. Het oppervlak kan een beetje vettig aanvoelen en heeft de eigenschap vuil aan te trekken. Als deze eerste reiniging niet goed wordt uitgevoerd zal er bij het
verdere onderhoud meer moeite gedaan moeten worden om de vloer schoon te houden.
Met gemak uw vloer schoonhouden
Wij adviseren het gebruik van een Greenspeed® mop. Het Greenspeed® systeem bestaat
uit een aluminium steel met een geïntegreerd waterreservoir. Met een simpele druk op
het handvat wordt een gedoseerde hoeveelheid water over het oppervlak gesproeid. In
het reservoir past bijna een halve liter water waarmee ca. honderd vierkante meter kan
worden gereinigd. Greenspeed® voorkomt het sjouwen met emmers en het uitwringen
van doeken. Met 1 mop kan zonder spoelen en wringen ongeveer 60 vierkante meter gedweild worden en de mop
is tot wel 500 x uitwasbaar. Het Greenspeed® systeem is te bestellen bij de betere speciaalzaken en uiteraard ook via
onze website www.qlick-technofloor.nl

Dagelijks / wekelijks onderhoud
Afhankelijk van de vervuilingsgraad is het gewenst dat de vloer dagelijks onderhouden gaat worden. Stof en losse
vervuiling zullen met een stofzuiger of stofwisser verwijderd moeten worden. Gebruik voor het dagelijks onderhoud
• RZ Basisreiniger (100-200 ml op 10 ltr water) van Forinn of de
• ClearGreen F1 van Carel Lurvink B.V. (20 ml op 5 ltr water).
Werkwijze: De basisreiniger en/of vloerreiniger met een klamvochtige mop aanbrengen en laten drogen.
Gebruik van andere reinigings- en onderhoudsmiddelen kan negatieve invloed hebben op de vloer.
Hardnekkige vlekken
Vlekken en schopstrepen die niet door het dagelijks onderhoud worden verwijderd kunnen met behulp van
RZ Vlekverwijderaar van Forinn worden behandeld.
Werkwijze: Op de vlek sprayen en 5 minuten laten inwerken. Vervolgens met een zachte borstel of pad de vlek verwijderen. Daarna onmiddellijk spoelen met schoon water of de vloer afnemen met een klamvochtige mop. Vlekken zo
snel mogelijk verwijderen zodat de toplaag niet wordt aangetast. Geef vlekken geen kans om in te werken in de vloer
of deze zelfs aan te tasten. Daarom vlekken zo snel mogelijk verwijderen.
Periodiek onderhoud
Door de belasting en de bijbehorende vervuilingsgraad zal na verloop van tijd de vloer een grondige reiniging nodig
hebben. Hardnekkige vervuilingen die de optische waarde van de vloer aantasten worden door een grondige reiniging verwijderd. Gebruik hiervoor RZ Basisreiniger (800 ml op 5 ltr water) van Forinn of de vloerreiniger ClearGreen F1
van Carel Lurvink B.V. (40 ml op 5 ltr. water).
Werkwijze: Gelijkmatig verdeeld aanbrengen met een mop en ongeveer 10 minuten laten inwerken. Niet laten drogen.
Daarna met een schrobborstel de vloer bewerken. De opgeloste vervuiling volledig opnemen met behulp van een
rubberen vloerwisser en absorberende mop. Hierna de vloer met schoon water goed naspoelen/neutraliseren.

Aanbevolen reinigingsmiddelen
RZ Basisreiniger, Forinn
Krachtige basisreiniger voor het verwijderen van zware vervuiling en oude onderhoudslagen.
Geschikt voor PVC, vinyl, rubber, linoleum, gietvloeren, natuur- en kunststeen.
RZ Vlekverwijderaar, Forinn
Vlekverwijderaar voor het verwijderen van hardnekkige vlekken, waaronder verf, lijmresten, schoenstrepen
en oude onderhoudslagen. Geschikt voor PVC, vinyl, rubber, linoleum, gietvloeren, natuur- en kunststeen,
gelakt parket, laminaat.
ClearGreen F1 Dagelijkse Vloerreiniger, Carel Lurvink
Een laag schuimend reinigingsmiddel voor vloeren. Universeel toepasbaar op alle waterbestendige oppervlakten voor zowel natte- als sprayreiniging.
Indien u vragen heeft, meer informatie wenst inzake dit reinigingsadvies of reinigingsproducten wilt bestellen, dan
kunt u contact opnemen met:
Qlick Technofloor
T 074-741 00 04
E info@qlick-technofloor.nl

Bovenstaand onderhoudsadvies houdt de vloer in optimale conditie. Mocht het door omstandigheden toch nodig
zijn de vloer te herstellen, raadpleeg ons dan voor meer informatie.

Veel gestelde vragen over het onderhoud van kunststof vloeren
Hoe moet ik de vloer onderhouden?
U kunt de vloer onderhouden met een vlakmop, doodle-bug, stofzuiger, boenmachine en stofwisser. Om te bepalen
welke methode u gaat gebruiken, bepaalt u eerst wat voor soort vervuiling er op de vloer zit. Vervolgens kunt u de
reinigingsfrequentie en producten kiezen. Stof kunt u beter droog verwijderen. Het aangehechte vuil dient nat te
worden verwijderd met de daarvoor bestemde schrob- en boenmiddelen.
Wat voor vervuiling zit er op mijn vloer?
Over het algemeen kun je ervan uit gaan dat de vervuiling op de vloer voor 80 % uit losse deeltjes (stof e.d.) bestaat.
De overige 20% bestaat uit vettige deeltjes. De vettige deeltjes zorgen voor het overgrote deel van de zichtbare
vervuiling. Wanneer deze vettige deeltjes niet structureel en goed verwijderd worden zal er zich een vies ogende
sluier vormen aan het oppervlak van de vloer.
Hoe verwijder ik kalk en roestvlekken van de vloer?
Voor het verwijderen van kalk en roest (anorganische vervuiling) dient men een ander reinigingsproduct te gebruiken
dan waar dagelijks mee gereinigd wordt. Hiervoor is een zure reiniger nodig. Bij dit reinigingsmiddel moet men er
echter ook op letten dat het geen residerende werking heeft. Hiervoor adviseren wij de RZ Vlekverwijderaar.
Hoe voorkom ik dat deze vettige sluier zich gaat vormen op de vloer?
Door de vloer met het juiste reinigingsmiddel en de juiste materialen te reinigen. Afhankelijk van de belasting van de
vloer (hoeveel mensen per dag de vloer belopen), zal er een frequentie aan het vloeronderhoud gekoppeld moeten
worden. Bijv. 1 x per week schrobben en 3 x per week moppen of 1 x per maand schrobben en 4 x per week moppen.
Stof wissen, waarmee kan ik dit het beste doen?
Het is het beste om op een kunststof vloer niet met olie geïmpregneerde doeken af te stoffen. De olie uit de doeken
laat een minuscuul laagje achter op de vloer (residu). Dit residu trekt vuil aan en houdt het vast, zodat er een sluiervervuiling op de vloer zichtbaar wordt. De microvezel doek of de stofzuiger (met de daarvoor geschikte zuigmond) zijn
een betere optie.
Waarom krijg ik mijn vloer niet schoon?
Waarschijnlijk reinigt u met de verkeerde middelen. Zowel het reinigingsmiddel als de materialen waarmee u reinigt
beïnvloeden het resultaat van een schone vloer.

Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken?
Gebruik een alkalische reiniger op basis van niet-zeep houdende tenzyden. Oftewel een reiniger die geen zeepresidu
achterlaat op de vloer. Dit zeepresidu zal namelijk het niet verwijderde vuil verzegelen met een filmlaagje (ook wel
residu genoemd). Dit nieuwe filmlaagje heeft ook de eigenschap vuil vast te houden. Dit zal zichtbaar worden in de
vorm van een sluierbevuiling over de vloer. RZ Basisreiniger en/of ClearGreen F1 zijn bijvoorbeeld reinigers die geen
residu achterlaten op de vloer.
Moet ik het product in laten werken? of kan ik gelijk boenen?
Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet men het product de tijd geven het vuil los te weken van de vloer. Bij een zware
vervuiling kan dit tot 15 minuten duren. Bij zeer lichte vervuiling kan het product vrijwel direct opgenomen worden.
Kan ik reguliere reinigingsmiddelen gebruiken?
In principe kunt u alle dagelijkse reinigingsmiddelen als Andy, Ajax, Dreft, etc. gebruiken op de vloer. U zult hiermee
alleen de oppervlaktevervuiling verwijderen en geen dieptereiniging bewerkstelligen en het grote nadeel is dat de
meeste van deze producten zeep houdend zijn, zodat u de vloer verzegelt met een zeepfilm, wat als gevolg heeft
dat de vloer sneller vies wordt en in combinatie met water ook gladder. Wij adviseren RZ basisreiniger of ClearGreen
F1 te gebruiken.
Moet ik de vloer boenen met een borstel of met een pad?
Een gladde kunststof vloer reinigen met een borstel heeft weinig zin. De haren van de borstel glijden over de vloer
heen. Een schrobpad daarentegen reinigt dieper. Dit zal een veel beter resultaat tot gevolg hebben. Echter geldt dit
alleen voor extreme vervuiling.
Kan ik de vloer ook moppen? Zo ja, met wat voor mop?
Ja, de vloer kan ook gemopt worden. Vaak doet men dit met een Spaanse mop. Deze mop zal voornamelijk het vuil verplaatsen i.p.v. het op te nemen. Daarom adviseren wij een vlakmop te gebruiken. Deze heeft een beter vuil opnemend
vermogen, zodat de vloer langer mooi blijft.
Hoe kan ik de vervuiling van mijn vloer beperken?
Door het gebruik van een goede inloopmat kunt u ervoor zorgen dat er veel van het vuil, dat u onder uw schoenen
meeneemt, buiten blijft. Zorg voor een mat die gedeeltelijk een open rug heeft en gedeeltelijk een borstelende werking heeft. De mat dient groot genoeg te zijn, zodat u er meerdere stappen op kunt zetten. De open rug zorgt ervoor
dat het grootste gedeelte van het zand onder uw schoenen achterblijft op de mat voordat u de vloer betreedt.

Wat doe ik als er koffie gemorst is op de vloer?
Vloer direct afnemen met een keukendoekje. Wanneer de vlek al enigszins is opgedroogd, de vlek afnemen met het
voorgeschreven reinigingsmiddel i.c.m. Greenspeed®.
Kan ik ontstane krasjes wegpoetsen of polijsten?
Wanneer u krasjes op uw vloer ziet, betekent dit in de meeste gevallen dat u het vuil ziet dat in de krasjes zit. Wanneer
de vloer volgens de voorschriften gereinigd wordt, dan is er geen vuil meer in de krasjes aanwezig, waardoor krasjes
veel minder zichtbaar zijn. De krasjes zijn niet te verwijderen uit een vloer, wél het vuil dat erin zit.
Moet ik de nieuwe vloer na de oplevering goed schoonmaken voordat ik hem ga gebruiken?
Wanneer de vloer is opgeleverd is het verstandig om hem voordat hij in gebruik genomen wordt eerst als volgt te
reinigen: Verwijder het losse vuil door middel van stofwissen of stofzuigen (gietvloer zuigmond). Schrob de vloer
eenmalig met het voorgeschreven reinigingsmiddel om eventuele vettige vervuiling vanuit de bouw te verwijderen.
De vloer een keer naboenen met schoon water, daarna droogzuigen.

Qlick Technofloor Bv in samenwerking met de fabrikant Uzin Utz BV werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd
door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz BV geleverde
producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz BV niet bekend is met de wijze waarop en de
omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die
ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit
product hun geldigheid. ©Qlick Technofloor BV. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Qlick Technofloor BV.
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