Onderhoud
algemeen
De Green-Flor ® modulaire veerkrachtige vloeren met het Top Protection Plus systeem hebben een
PUR-bescherming en zijn daarmee uitstekend bestand tegen vuil, vlekken en slijtage. Toch dienen ook
Green-Flor® vloeren regelmatig gereinigd te worden. Hoe vaak en hoe is afhankelijk van de plaats waar de
vloer ligt en de mate waarin hij gebruikt wordt. Door regelmatig onderhoud blijft de vloer niet alleen langer
mooi en hygiënisch schoon, het is ook van directe invloed op de levensduur van uw vloer.

Preventieve zorg en het voorkomen van beschadigingen
Door de toepassing van een goede entreemat of schoonloopzone voorkomt u grotendeels de inloop van
vuil en vocht. Deze moet zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze moet
minimaal de lengte van enkele passen hebben.
Gebruik geen rubber in combinatie met de vloer. Door migratie kan er een blijvende donkerbruine
verkleuring ontstaan.
Voorzie stoelpoten en andere meubelen ter bescherming van uw vloer van goede wieltjes of nog beter; kijk
via www.scratchnomore.com voor de beste bescherming van uw vloer. Schuif geen zware voorwerpen
over de vloer.
Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door wieltjes met dubbele steunrollen van het
W-type (zacht)

Dagelijks onderhoud
Gebruik een stofzuiger of een stofwisser om stof en vuil te verwijderen. Gebruik eventueel een vochtige
mop of dweil met een neutraal schoonmaakmiddel om hardnekkig vuil beter te verwijderen. Hierbij is het
aanbevolen om een separate uitspoelemmer te gebruiken voor een optimaal reinigingsresultaat.
Afhankelijk van de situatie kan mechanisch onderhoud een nog beter resultaat brengen indien nodig.

Periodiek onderhoud
Afhankelijk van de gebruiksintensiteit, de hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gelopen en de wijze
waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd, kan met name in grotere publieke projecten, een
schrobzuigmachine met neutraal schoonmaakmiddel en uitgerust met een geschikte rode pad of een
droogwrijf highspeedmachine op 900 toeren met witte pad,een verbeterd resultaat opleveren.

