PVC Design
Onderhoudinstructies - Projectmatig
Algemeen
De vinylstroken van Beautifloor PVC Design zijn dankzij het geavanceerde productieproces zeer slijtvast en door het gebruik van uitsluitend
hoogwaardige grondstoffen eenvoudig te reinigen. Toch is geen enkele vloer onderhoudsvrij, ook Beautifloor PVC Design niet. Om optimaal en
langdurig van de vloer te kunnen blijven genieten, adviseren wij u om onderstaand onderhoudsadvies op te volgen. Zeker projectmatig adviseren wij
goede beschermlagen, afgestemd op het gebruik.

(Extra) PU beschermlaag
Hoewel de meeste Beautifloor PVC Design vloeren af fabriek zijn voorzien van een PU beschermlaag is het belangrijk om de vloer direct na
installatie te voorzien van een (extra) PU beschermlaag. De voordelen hiervan zijn:
- Aangehecht vuil laat zich makkelijker verwijderen
- Kleine krasjes, die tijdens het gebruik ontstaan, worden hersteld
- Eventuele strepen van schoenzolen laten zich eenvoudig verwijderen
- De naden tussen de stroken en tegels vloeien goed dicht, waarmee de vloer een betere vochtbestendigheid krijgt
- Een langere levensduur
Bij het achterwege blijven van deze behandeling, bestaat het risico dat er op een later tijdstip veel extra tijd en inspanning zal moeten worden
geleverd om de vloer te herstellen.
Beschermings- en onderhoudsproducten
De behandelingswijze en het te kiezen beschermingsproduct is afhankelijk van de toepassing en ruimte waar de vloer is gelegd. Wij adviseren
gebruik te maken van de producten van Dr. Schutz.
Toepassing 		
Dr. Schutz product 			
Aanbrengen
Showroom (auto’s)*
PU Anticolor 			
Roller
Laboratorium 		
PU Anticolor 			
Roller
Drukkerij 			
PU Anticolor 			
Roller
Gezondheidszorg 		
PU Anticolor 			
Roller
Kapsalon 			
PU Anticolor 			
Roller
Kantoor			
PU Protector Extramat of Secura
Roller of wasverdeler
Winkel 			
PU Protector Extramat of Secura
Roller of wasverdeler
Onderwijs 		
PU Protector Extramat of Secura
Roller of wasverdeler
Overige 			
PU Protector Extramat of Secura
Roller of wasverdeler
* Door toepassing van PU Anticolor wordt migratie tussen vinyl en rubber voorkomen. Door toevoeging van PU antislip aan PU Protector Extramat,
wordt een hogere slipweerstand verkregen (R10 volgens DIN 51130).
Voor het aanbrengen van deze beschermingsproducten zijn de volgende voorwaarden zeer belangrijk:
- Vermijd sterke zonnestraling of tocht.
- Schakel vloerverwarming uit (indien aanwezig).
- Restmateriaal en droge vervuiling verwijderen.
- Vloer grondig machinaal voorreinigen.
- Sterke luchtcirculatie vermijden.
Dagelijks onderhoud
Stofwissen met een stofzuiger (zacht mondstuk) zal vaak voldoende zijn. Wekelijks kunt u de vloer reinigen met een dweil of wismop. Gebruik
hiervoor een oplossing van lauw water en Dr. Schutz PU Reiniger.
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 keer per
jaar uit te voeren. Hierbij wordt er een nieuwe beschermlaag op de vloer aangebracht. De procedure is afhankelijk van gebruikte of te gebruiken
beschermingsproduct. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Schutz Benelux 		
Telefoon: 0317-745040
Utrechtsestraatweg 198b
Fax:
0317-745049
3911 TX Rhenen 		
E-mail: info@dr-schutz.nl
Tips voor preventief onderhoud en het voorkomen van beschadigingen
- Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen die bij u binnenloopt neemt een stukje “buitenwereld” 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 mFLOR vloer minder
vaak hoeft schoon te maken en de levensduur ervan wordt verlengd.
- Voorkom langdurig contact tussen vinyl en rubber (tenzij beschermd met PU Anticolor). Door migratie kan er een blijvende donkerbruine
verkleuring optreden.
- Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede viltjes (zie www.scratchnomore.com).
- Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door wieltjes, die geschikt zijn voor vlakke vinyl vloerbedekking.
- Gemorste vloeistoffen z.s.m. verwijderen.
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