
 

VLOERPANELEN – REINIGINGS- & ONDERHOUDSADVIES 
 
Vloerpanelen van System Floor Technics welke afgewerkt zijn met een Marmoleum (Linoleum), PVC , laminaat of rubber afwerking 
kunnen volgens onderstaand advies gereinigd worden. Meer informatie verstrekken wij u graag via +31314-327575 of maak een afspraak. 
 

Reinigings- en onderhoudsadvies 
In samenwerking met Forbo Flooring BV heeft System Floor Technics het volgende advies t.b.v. optimale verzorging van uw verhoogde 

vloer samengesteld. LET OP: ALLEEN SPRAYEN, GEEN ADDITIONEEL WATER GEBRUIKEN! 

 
Reiniging en onderhoud van verhoogde vloeren kan in 4 onderdelen verdeeld worden:  

 Reiniging na installatie van de vloerpanelen 
1 De vloer stofvrij maken d.m.v. stofzuigen (1) en/of stofwissen (2).  
2 Aangehecht vuil verwijderen d.m.v. klam vochtig reinigen met microvezel-mop.  

Microvezel-mop klam vochtig maken met water waaraan 1% (niet-agressief) reinig- 
ingsmiddel is toegevoegd.  

3 Vervolgens de vloer voorzien van een “volspray” (zie hieronder). 

 Dagelijks onderhoud 
1 De vloer stofvrij maken d.m.v. stofzuigen (1) en/of stofwissen (2).  
2 Is er na het stofvrij maken nog verontreiniging aanwezig (kleverig vuil) dan de vloer plaatselijk reinigen met een klam 

vochtige microvezel-mop of –doek. 

 Tussenreiniging  
De frequentie van tussenreiniging is afhankelijk van het gebruik van de bewuste vloer en te beoordelen op 
basis van het uiterlijk van de vloer. 

1 Stofvrij maken door middel van stofzuigen en/of stofwissen 
2 Reinig de vloer vervolgens met behulp van de éénschijfsmachine, voorzien van spray-apparatuur   

gevuld met een dosering van 1 deel spray op 1 deel koud water en voorzien van een rode pad (3M).  
Op plaatsen waar de vloer duidelijk verontreinigd is, strepen vertoont of bij het opwrijven dof blijft,  
plaatselijk spaarzaam spray vernevelen en onmiddellijk daarna met de rode pad opwrijven. 

 Hoofdreiniging  
De hoofdreiniging omvat het vernieuwen van de “basislaag” op de vloer. De frequentie hiervan hangt sterk af van de mate van 
vervuiling, het gebruik en de situering van de verhoogde vloer en zal slechts zelden nodig zijn. Door een onjuiste werkwijze 
kan er na verloop van tijd teveel spray op de vloer zijn aangebracht waardoor er een te hoge glans ontstaat een niet egale 
(streperige) vloer het gevolg is. Is dit het geval? Dan dient de basislaag spray vernieuw te worden, ga als volgt te werk: 

1 Maak de vloer zeer zorgvuldig stofvrij door eerst te stofzuigen en vervolgens te stofwissen. 
2 Aangehecht vuil verwijderen d.m.v. klam vochtig reinigen met microvezel-mop.  

Microvezel-mop klam vochtig maken met water waaraan 1% (niet-agressief) reinigingsmiddel is  
toegevoegd. 

3 Vervolgens de vloer machinaal “topstrippen” en vervolgens opnieuw voorzien van een nieuwe  
laag volspray. Om de vloer optimaal te laten “topstrippen” en sprayen is het inschakelen van een  
ervaren schoonmaakbedrijf aan te bevelen. 

 
 

Aanbevolen volspray: JohnsonDiversey OmniSpray F3h 
OmniSpray is een hoogglans sprayreiniger/-onderhoudsreiniger voor beschermde en onbeschermde vloeren, bestemd voor gebruik met 
een high-speed éénschijfsmachine, bijvoorbeeld de TASKI ergodisk omni/duo. 
 
Eigenschappen: 

 Ideale combinatie van hoge kwaliteit 
was en effectieve oplosmiddelen. 

 Ontwikkeld voor gebruik met high-
speed machines (vanaf 500 rpm). 

 Laat een dunne beschermlaag achter. 

 Gebruiksvoorschrift/specificaties op 
aanvraag beschikbaar. 

Voordelen: 

 Effectieve reiniging en onderhoud van 
de harde vloer in één handeling. 

 Droogt erg snel en maakt 
vloeronderhoud mogelijk terwijl de 
vloer in gebruik kan blijven. 

 Voorziet de vloer van een hoge glans. 

 Frisse, aangename geur. 
 
 

 

 

Wijzigingen voorbehouden / SFT is niet aansprakelijk voor gevolgen voor uw vloerafwerking door (verkeerde) naleving van bovenstaand voorschrift. 

 


