LINOLEUM ONBEHANDELD
ONDERHOUDSADVIES
NA INSTALLATIE
•

•

•

Stofwissen, vegen of stofzuigen met zacht
mondstuk om los vuil, zand en stof te
verwijderen.
Schrob de vloer vervolgens met een
neutrale reiniger. Eventueel kan een lichte
schrobzuigmachine gebruikt worden.
Verwijder het water en droog de vloer na.
De vloer is nu klaar voor gebruik!

DAGELIJKS ONDERHOUD

Gemiddelde onderhoudsfrequentie:
1 x per jaar voor kantoorruimten
2x per jaar voor verkeersruimten
•
•

Reinigen en opwrijven van linoleum
Aanbrengen van een 2 componenten coating:
(nieuw lino). Een harde beschermcoating die
ervoor zorgt dat de vloer beschermt wordt
tegen krassen en voorkomt vroegtijdig slijtage
van de vloer. Het vereenvoudigd het dagelijks
onderhoud en geeft een strakke uitstraling.

BASISVOORWAARDEN VLOERONDERHOUD

De frequentie van schoonmaken is afhankelijk
van de hoeveelheid, optische vervuiling en uw
hygiëne standaard. Uitgaande van dagelijks
onderhoud:
• Stofwissen, vegen of stofzuigen met zacht
mondstuk om los vuil, zand en stof te
verwijderen.
• Vlekken verwijderen / indien nodig
plaatselijk moppen met toevoeging PUR
Reiniger.

•
•
•
•
•

Zorg voor een goede schoon-loop-zone, dit
houdt 90% van het inloopvuil tegen
Bepaal wie het vloeronderhoud op zich neemt /
stem de frequentie af
Gebruik geen agressieve oplosmiddelen /
reinigingsmiddelen
Verwijder dagelijks los vuil, stof en zand
Zorg voor de juiste stoelpootbescherming van
stoelen en tafels

WEKELIJKS ONDERHOUD

DUURZAAMHEID

•

Door periodiek vloeronderhoud uit te voeren
voorkomt u een drastische aanpak met
chemische producten. Floor Facility onderhoudt
uw vloer op de meest duurzame
manier. Met behulp van de nieuwste technieken
en innovaties op het gebied van
duurzaamheid kan dit gerealiseerd worden.

•
•

Stofwissen, vegen of stofzuigen met zacht
mondstuk
Indien nodig vlekken verwijderen door te
moppen met een vlakmop
Indien nodig reinigen met
schrobzuigmachine (rode pad)

PERIODIEK ONDERHOUD

DE VLOERENMONITOR

In veel gevallen is uw linoleum vloer vanuit de
fabriek voorzien van een beschermlaag. Dit
betekent niet dat de vloer geen onderhoud nodig
heeft. Het schuiven van stoelen en het gebruik
van de vloer zorgt voor slijtage en vervuiling dat
de dagelijkse en wekelijkse schoonmaak niet
kunnen voorkomen. Om de gewenste uitstraling
van uw vloer te behouden is het van belang deze
periodiek te laten reinigen.

Projectvloeren Nederland B.V.

Met de Vloerenmonitor van Projecten Nederland geniet u
jaren langer van uw nieuwe vloer. Met het juiste onderhoud
bent u verzekerd van een optimale uitstraling van uw vloer.
Geen tijd om over het onderhoud na te denken? Wij nemen
het denkwerk graag van u over!
Neem snel contact met ons op voor meer informatie over
de Vloerenmonitor: 026 31 21 701

adres: Ratio 14, 6921 RW Duiven

tel: 026 31 21 701

