eautifloor

Vinyl
Onderhoudsinstructies

Voor het onderhoud van uw Beautifloor Vinyl vloer adviseren wij twee verschillende producten.
1. Lecol PVC Polish OH51 (periodiek onderhoud)
Is een watergebaseerd onderhoudsmiddel op polyurethaan basis voor PVC en Vinyl vloeren. Lecol PVC Polish OH51 voorziet de vloer van
een zeer kras-, loop- en slijtvaste beschermingslaag. Door deze sterke toplaag kan slijtage van het oppervlak worden beperkt. Geeft een
mat eindresultaat. Verbruik: Afhankelijk van soort ondergrond, ca. 1 liter per 30-35 m2 per laag.

2. Lecol PVC Cleaner OH59 (dagelijks onderhoud)
Is een mild, huid- en materiaalvriendelijk geconcentreerd reinigingsmiddel met aangename geur voor de wekelijkse schoonmaak
van PVC – en Vinyl vloeren. Lost vet en vuil op eenvoudige wijze op. Het product is pHneutraal, waardoor een goede hechting voor
het aanbrengen van een nieuwe onderhoudslaag is verzekerd en er geen verkleuring op kan treden. Verbruik: afhankelijk van de
toepassing ca. 50-100 ml Lecol PVC Cleaner OH59 op 10 liter water voor 100 m2, bij sterkere vervuiling kunt u ook Lecol PVC Remover
OH55 gebruiken.

Deze twee producten vormen de ideale basis om jarenlang plezier te beleven aan uw Beautifloor Vinyl vloer. Alvorens wij u
een korte uitleg geven hoe u deze producten het beste kunt gebruiken willen wij u een aantal tips geven ter voorkoming van
beschadigingen.
Tips & adviezen:
• Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen die bij u binnenloopt neemt “vuil” mee via zijn of haar schoenzolen. Door toepassing
van een goede entreemat of schoonloopzone voorkomt u grotendeels de inloop van vuil en vocht, waardoor u de Beautifloor
vloer minder vaak hoeft schoon te maken en de levensduur ervan wordt verlengd.
• Voorkom langdurig contact tussen vinyl en rubber. Door migratie kan er een blijvende donkerbruine verkleuring optreden.
• Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede beschermviltjes.
• Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door wieltjes, die geschikt zijn voor vlakke vinyl vloerbedekking. Daarnaast
adviseren wij een geschikte rollomat toe te passen bij gebruik van een bureaustoel.
• Gemorste vloeistoffen z.s.m. verwijderen
Direct na installatie:
Het is belangrijk om direct na installatie de Beautifloor Vinyl vloer te voorzien van de PVC Polish OH51. Lecol PVC Polish OH51 voor
gebruik goed schudden. Breng de onverdunde Lecol PVC Polish OH-51 met een speciale polishverdeler gelijkmatig aan op een
volkomen droge vloer. Voorkom plasvorming! Waarschuwing: Gebruik Lecol PVC Polish OH51 nooit op een vloer die met een ander
onderhoudsmiddel is behandeld. Let op!! Laat de vloer geheel drogen. Niet boenen, wrijven of poetsen.
Dagelijks onderhoud:
Stofwissen met een stofwisser of stofzuiger zal vaak voldoende zijn. Wekelijks kunt u de vloer reinigen met een dweil of wismop.
Gebruik hiervoor een oplossing van ca. 50-100 ml OH-59 op 10 liter water en reinig hiermee uw Beautifloor vinylvloer met een goed
uitgewrongen dweil of mop.
Periodiek onderhoud:
De frequentie voor periodiek onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksintensiteit, de hoeveelheid vuil die
mee naar binnen wordt gelopen en de wijze waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om het
periodiek onderhoud één of twee keer per jaar uit te voeren. Hierbij wordt er een nieuwe beschermlaag op de vloer aangebracht.
Voor Beautifloor adviseren wij hiervoor de Lecol Polish OH51. Alvorens een nieuwe Polishlaag aangebracht wordt dien u de oude
Polish laag te verwijderen met de Lecol PVC Remover OH-55. De Lecol PVC Remover OH-55 is een waterverdunbaar reinigingsmiddel
dat geschikt is voor PVC en Vinyl vloeren die bestand zijn tegen water. Lecol PVC Remover OH-55 zorgt ervoor dat oude polishlaag
wordt verwijdert en dat een nieuwe polishlaag goed zal hechten.
Meer informatie over het gebruik, droogtijd, samenstelling van deze prodcuten vindt u op de verpakking.
U kunt hiervoor ook terecht bij de fabrikant Lecol: http://www.maiburg.nl/installatie-vloeren/downloads
en klik op het menu: Onderhoudsmiddelen voor een PVC-vloer
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