
Reinigings- en 
onderhoudsvoorschriften  
voor projectvloeren

Onze luxe vloeren in vinyltegels zijn eenvoudig te reinigen 
en te onderhouden, maar zoals bij elke vloerbedekking, 
dient u de juiste procedure te volgen.

Eerste reiniging voor gebruik

• Veeg al het losliggende afval, vuil en stof bij 
elkaar en verwijder het. Verwijder ook alle 
lijmresten.

• Reinig de vloer met een correct verdunde 
schoonmaakoplossing met neutrale pH. 

• Gebruik voor grotere oppervlakken 
een schrobzuigmachine of roterende 
machine (150-300 omw/min) met een 
rode 3M-pad of gelijkwaardig. Neem 
het vuile water op, spoel na met schoon 
water en laat drogen.  

• Gebruik voor kleine oppervlakken een 
zwabber in plaats van de schrobzuigmachine. 
Spoel na en laat drogen.   

Regelmatige reiniging  

De frequentie van deze normale reinigingen zal afhangen 
van de van de gebruiksfrequentie en de mate van vervuiling. 
Gebruik een van de volgende methoden:

Schrobzuigmachine/roterende machine

• Veeg al het vuil en stof op. 

• Reinig de vloer met een correct verdunde 
schoonmaakoplossing met neutrale pH.  

• Gebruik een schrobzuigmachine 
of roterende machine (150-300 
omw/min) met een rode 3M-pad of 
gelijkwaardig. Bij een machine met 
borstels, moeten ze van het zachte nylontype zijn.

• Neem het vuile water op, spoel na met schoon water en 
laat drogen. 

Handmatige reiniging

• Veeg vuil en stof bij elkaar en verwijder het.

• Gebruik een royale hoeveelheid van een 
correct verdunde schoonmaakoplossing 
met neutrale pH. Dweil vervolgens de 
vloer met overlappende bewegingen. 
Gebruik twee emmers, een met de verse 
schoonmaakoplossing en een andere om de dweil in 
uit te spoelen/wringen.

• Spoel tot slot na met schoon water en laat drogen.

Periodiek onderhoud

Dit is alleen geschikt voor het verwijderen van lichte 
vervuiling op kleine/middelgrote oppervlakken.

Sprayreiniging

• Veeg al het vuil en stof op. Gebruik een 
correct verdunde schoonmaakoplossing met 
neutrale pH.

• Breng een fijne nevel van de oplossing aan op 
een klein oppervlak en gebruik een roterende 
polijstmachine (tot 450 omw/min) met een 
rode 3M-pad of gelijkwaardig. Zorg er steeds 
voor dat de pad vochtig blijft. 

Extra onderhoudsadvies

• Inkommatten helpen te voorkomen dat vuil, water en 
grind mee binnen worden gebracht en slipgevaar of 
schade veroorzaken. Deze matten moeten van een 
adequaat type en formaat zijn, idealiter voldoende voor 
twee stappen met elke voet. Reinig ze regelmatig om 
de doeltreffendheid te verzekeren.

• Alle harde vloeren kunnen glad worden als ze nat 
zijn. Wees extra voorzichtig tijdens het schoonmaken 
en zorg ervoor dat de vloer helemaal droog is voor 
gebruik. Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op 
om uitglijden en vlekken te voorkomen.

• Vermijd spuitbussen of producten op basis van siliconen, 
aangezien deze de vloer glibberig kunnen maken.

• Verschuif of versleep geen meubelen of andere 
voorwerpen over de vloer. Dit kan krassen/slijtplekken 
veroorzaken. 

• Let op met het gebruik van stofzuigers: niet alle types zijn 
geschikt voor onze vloeren. (Raadpleeg de fabrikant van 
de stofzuiger om de geschiktheid te bevestigen).

Om uw Designflooring-vloer in perfecte conditie 
te houden, adviseren wij de schoonmaak- en 
onderhoudsoplossingen van Dr. Schutz. Zij hebben een 
aanbod van permanente afwerkingslagen en reinigings- 
en onderhoudsproducten voor uw LVT-vloer.

Scan de QR-code om een breed 
scala aan schoonmaakoplossingen te 
ontdekken.
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