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In een siergrindvloer die niet periodiek onderhouden wordt, kan vuil zich opstapelen in de open 
structuur. Dit wordt pas na geruime tijd zichtbaar. 
 
Een open, gestructureerde siergrindvloer vraagt duidelijk om een op het product afgestemd 
onderhoud. Met Cleaner en de toepassing van de reinigingsinstructies, zal men vaststellen 
dat de vloer weinig en eenvoudig onderhoud vraagt en u jarenlang plezier oplevert. 
 
Reinigingsinstructies  
Tijdens de eerste 2-4 weken na het leggen mag de vloer alleen droog gereinigd worden met een 
stofzuiger met borstelmond. Pas na deze periode mag de vloer nat gereinigd worden met Cleaner. 
Hiervoor gebruikt u een borstel en een waterzuiger. 
 
Cleaner zorgt ervoor dat uw vloer niet gaat glanzen en stroef blijft aanvoelen. Tevens zal de vloer 
minder vuil opnemen door regelmatig gebruik van Cleaner. 
 
Deze reinigingsinstructie geldt voor de reiniging van een open of gesloten (dichtgezette) siergrindvloer, 
marmervloer en troffelvloer. 
 
Gebruiksaanwijzing intensieve reiniging: 
Cleaner verdunnen met KOUD water in een verhouding van 1:30 (30 ml op 10 liter water) 
en spaarzaam over de vloer verdelen. Het product even laten inwerken, pas daarna schrobben met 
een walsborstelmachine. Schrobwater opzuigen met een waterzuiger (niet naspoelen). Bij 
onvoldoende resultaat de behandeling herhalen. 
 
Gebruiksaanwijzing periodieke reiniging: 
Cleaner verdunnen met KOUD water in een verhouding van 1:50 (20 ml op 10 liter water) 
en over de vloer verdelen, licht schrobben en schrobwater opzuigen met een waterzuiger. 
 
Algemene opmerking 
Uw vloer blijft mooier als u rekening houdt met het volgende: 

∑ Monteer onder bureaustoelen en ander meubilair zachte wielen/rollen 
∑ Zet geen bloempotten direct op de vloer maar zet ze op een trolley 
∑ Plak zwarte of bruine doppen af of vervang ze door witte viltdopjes 

 
Verpakking 
 Cleaner is verkrijgbaar in een flacon van 1 en 5 liter: 
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