ALGEMENE VERZORGING
EN ONDERHOUD
REGELMATIGE VERZORGING
EN ONDERHOUD

PREVENTIEF
ONDERHOUD

• Dagelijks vegen, stofwissen of stofzuigen. Gebruik geen
stofzuigers met een scherpe, kunststof stofzuiger mond.

• Gebruik inloopmatten bij alle ingangen van buiten.

• Licht vochtig afnemen met een mop met een PH-neutraal
reinigingsmiddel. Verwijder hardnekkig vuil door voorzichtig te
boenen met een zachte microfiber-mop of -spons en een PHneutraal reinigingsmiddel.
• Verwijder strepen met een PH-neutraal reinigingsmiddel en een
zachte spons.
• Bij zwaar verontreinigde vloeren kan af en toe een diepe
reiniging nodig zijn met een PH-neutraal reinigingsmiddel,
sproeifles en een poetsmachine met lage snelheid die niet
sneller gaat dan 300 toeren per minuut. Breng een rode of witte
boenpad aan op de poetsmachine, sproei het reinigingsmiddel
op een gedeelte van de vloer en schrob. Verwijder de vuile
resten met een vochtige mop met schoon water. Attentie: Laat
de vloer niet overstromen.
• Stilstaand water, urine en andere vloeistoffen altijd meteen
verwijderen en reinigen met een neutraal PH-reinigingsmiddel.

• G ebruik alleen vlak beschermvilt of zachte plastic
beschermdoppen van ten minste 50 mm doorsnee onder
meubel en stoelpoten of vrijstaande displays en installaties om
butsen en krassen te voorkomen.
• Sleep geen meubilair over de vloer. Bureaustoelen met wieltjes
moeten voldoen aan DIN 68131 (zacht/klasse W)
• G ebruik geen azijn, polijstmiddelen, wassen, oliezepen,
schurende reinigingsmiddelen, sterke reinigingsmiddelen of
oplosmiddelen.
• Gebruik geen rubberen matten of matten die vlekken nalaten.
• Niet blootstellen aan zonlicht gedurende langere perioden.
• Gebruik geen stoomreinigers.
• De vloer niet laten overstromen met water of aan stilstaande
vloeistoffen, inclusief urine, blootstellen.

Neem voor meer informatie, vragen en probleemoplossingen contact op met
ASPECTA® TEN Customer Service via info@aspectaflooring.com
of telefonisch +31 (0) 88 1662500 van maandag t/m vrijdag.
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