ONDERHOUD- EN REINIGINGSADVIES
Zakelijk geb ru i k / proj ec ten

Dit schoonmaakadvies wordt u aangeboden door Qlick Technofloor BV in samenwerking met de gietvloer fabrikant
Uzin Utz BV. Goed en regelmatig onderhoud zorgen voor een blijvend mooie en hoogwaardige vloer. De vloeren
van Qlick Technofloor 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.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
Preventieve maatregelen
Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen. Meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl
Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Arturo Unique Flooring u geëigende doppen, glijders of wielen toe
te passen die krassen tegengaan. Meer informatie op de volgende sites:
www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.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
de RZ Basisreiniger (100-200 ml op 10 ltr water) van Forinn of de vloerreiniger ‘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. Tevens geschikt voor gebruik in combinatie met schrobzuigmachine/éénschijfsmachine voorzien van een geëigende pad.
Opmerking: Gebruik van andere reinigings- en onderhoudsmiddelen kan negatieve invloed hebben op de vloer.

Bij vlekken en schopstrepen, die niet door het dagelijks onderhoud worden verwijderd, kan met behulp van bv. 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. Vervolgens de vloer bewerken met éénschijfsmachine (voorzien van een geëigende pad of schrobborstel). De
opgeloste vervuiling opnemen met een waterzuiger. Hierna de vloer met schoon water neutraliseren.
Opmerking: Gebruik niet meer water dan nodig, teveel water direct afnemen.

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.

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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