Gebruiksaanwijzing Vloerreiniging
Advies:
Vloer soort: (zwarte) keramische tegel met een micro poreuze structuur.
De vloer bevat een vuil waas welke afkomstig is van vervuild dweilwater in combinatie met een
residu van reinigingsmiddelen. Wij adviseren u een grondige reiniging uit te voeren en daarna
wekelijks/dagelijks onderhoud te plegen door middel van de microvezelmethode.
LET OP: Zorg dat droog vuil van de vloer verwijderd is voordat men start met de “natte”
reiniging.
Grondige vloerreiniging:
(ga als volgt te werk en let hierbij goed op dat niet te veel water in de naden en kieren verdwijnt)

Maak een verdunning aan van 4 liter water en 1 liter basisreiniger R.
1. Zet de vloer (in delen van ± 15m²) royaal in met de oplossing en laat deze minimaal 10 minuten
inwerken.
2. Activeer de oplossing met een witte schobpad en zorg dat deze niet indroogt (hard schrobben is
hierbij niet nodig) Zorg ervoor dat alles een aantal keer geraakt is.
3. Zuig de vloer droog met een waterzuiger (met voldoende kracht en sluitende rubbers)
4. Vervolgens de vloer royaal inzetten met alleen schoon water om de vloer te neutraliseren.
5. Zuig het spoelwater van de vloer met behulp van de waterzuiger.
6. Dweil de vloer na met een schone klamvochtige microvezelmop. Wanneer de mop vuil wordt is
een van bovenstaande handelingen niet goed uit gevoerd.

Vervolgonderhoud:
Dagelijks/wekelijks dweilen met een klamvochtige microvezelmop zonder toevoeging van
reinigingsmiddel. Moppen niet uitspoelen in een emmer water maar na gebruik wassen in de
wasmachine zonder wasverzachter en aan de lucht laten drogen. (Stop de moppen niet in de
droger hierbij slijten de microvezels sneller)
Het doel is niet de vloer nat te maken maar de vloer schoon te maken! Let dus op wat er onder
de mop gebeurt en probeer te ontdekken of het vuil geheel door de mop wordt opgenomen. Bij
een vettige plek kan het nodig zijn om er meerdere malen over heen te gaan. (Bij een
traditioneel systeem verspreidt de vlek door de hoeveelheid water over de vloer met een waas
als gevolg)
Periodiek onderhoud:
Afhankelijk van de frequentie en de vervuiling basisreiniger R toevoegen aan het water en de
handelingen van de grondige reiniging herhalen. Bij een frequentie van 1 maal per 4 weken is
het advies om te starten met een oplossing van 5 liter water en 0,25 liter basisreiniger R
(eventueel de dosering of de frequentie verhogen)
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Benodigdheden periodieke reiniging:
Doodlebug houder en witte pad
Waterzuiger
Mopwagen (liefst met 2 emmers)
2 mopstelen inclusief mop (een voor het reinigingsmiddel en een voor het schone water)
Basisreiniger R
Maatbeker (of een scherp oog voor doseringen)
Sprenkler Dweilsysteem met 4 moppen
Benodigdheden dagelijkse / wekelijkse reiniging:
Stofzuiger
Sprenkler Dweilsysteem met 2 moppen
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