Reiniging gietvloer
1 Verwijder het losse vuil van de vloer met behulp van stofwisser of stofzuiger (met schone borstel ). Probeer altijd de oorzaak van inloop van
l os vuil te achterhalen en eventueel te ondervangen. Denk aan een goede droog- en schoonloopmat. Indien u wenst kunnen wij j u hierbij
helpen, neem contact met ons op voor meer informatie.
2 U kunt uw vloer eenvoudig schoonmaken met een vochtige (geen natte) vlakmop met microvezeldoek.
3 U kunt uw vloer het beste reinigen met reinigingsmiddel dat:

■ Laagschuimend is
■ In pure vorm een pH-waarde heeft tussen 7 en 13
■ Licht alkalisch is
■ Weinig of geen loog bevat.
■ Niet zeep- of polymeerhoudend is

Zeep- of polymeerhoudende producten l aten een residu achter op de vloer. Dit laagje bevat zeep en zal dus weer snel vuil aantrekken.
Ook kan het ervoor zorgen dat de vloer gladder wordt.
4 Meng het middel in de voorgeschreven verhouding met water.
5 Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te moppen. Maak deze niet te nat, want al het water dat teveel achterblijft op de vloer i s
later zichtbaar als kalk. Het voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil echt meegenomen en verwijderd wordt. Ook laat de vlakmop geen
sporen na. Dit in tegenstelling tot een gewone mop, die het vuil van links naar rechts verplaatst en bij het raken van wanden vuil en water
achterlaat.
6 Probeer erop toe te zien dat de vloer, zolang deze nog nat is, niet wordt belopen. 7 Maak nooit schoon met een schuurmiddel of een
schuurdoekje!
7 De vloer is bestand tegen vloeistoffen als thee, vruchtensappen, wijn etc. Geef het echter niet de kans in te werken en haal deze
vloeistoffen direct van de vloer. Blijft het liggen, dan kunnen er alsnog vlekken i n de vloer komen.
8 Let vooral op bijzuren, kleurstoffen, weekmakers en schuurmiddelen.
Handige tips:

■ Voorzie stoelen en tafels altijd van schone viltjes.

.

■ Verschuif geen zware voorwerpen over de vloer.
■ Voorkom zand op de vloer, het werkt net als schuurpapier.
■ Nat, onbehandeld hout en rubber kunnen vlekken achterlaten.
■ Weekmakers, zuren of kleurstoffen bij contact met water
veroorzaken vlekken.

Laat deze spullen daarom niet nat op de vloer staan. Voorbeelden zijn kinderwagens of fitnesstoestellen.
Alle benodigde producten voor uw onderhoud kunt u bij ons bestellen!

