ONDERHOUDSADVIES 2TEC2
2TEC2 is een geweven PVC met glasvezel en is perfect te reinigen met water en zeep. In tegenstelling
tot veel andere vloerbedekkingen zijn bijna alle vlekken eenvoudig en snel te verwijderen uit de 2TEC2.
Een goed onderhoud garandeert niet alleen een verhoogde levensduur, een perfecte hygiëne en betere
esthetiek, maar ook een beter behoud van het origineel aspect van de vloerbedekking.
Dagelijks onderhoud
2TEC2 dient regelmatig gereinigd te worden. Hoe vaak is afhankelijk van de mate
van vervuiling en de gebruiksintensiteit. Gebruik voor het dagelijks onderhoud een
stofzuiger met roterende borstels, welke mechanisch wordt aangedreven (zie
afbeelding rechts). Zuig bij voorkeur in de lengterichting van de banen. Onder
dagelijks onderhoud valt ook vlek verwijdering. Dit kan gedaan worden door de vlek
met water te besproeien en na een tijdje het water op te deppen met een droge
doek (katoenen doek) of anders met een miniwaterzuiger. Voor residentieel gebruik,
deppen met een vochtige (niet natte) doek. Let op, indien er vuil water in de
structuur van het tapijt blijft en het droogt op, kunnen plekken ontstaan.
Specifieke vlekken
1. Verf: vermijd verfvlekken door het afdekken van de 2TEC2. Verven op water basis kunnen onmiddellijk
verwijderd worden. Vlekken van olieverven of opgedroogde verfvlekken kunnen niet meer verwijderd
worden.
2. Kauwgom: kan worden verwijderd met een stoomapparaat.
3. Urine: desinfecteer de urine vlekken met verdund bleekwater, zonder het tapijt te beschadigen.
4. Olie: besteed speciale aandacht aan olie en oliehoudende producten want zij dringen snel door in de
vezels van het tapijt. De vlekken moeten binnen 24 uur na het ontstaan ervan verwijderd worden, zo niet
zijn ze permanent. Gebruik geen oplosmiddelen zoals Aceton, want zij brengen
blijvende schade toe aan de vloerbedekking.
Periodiek onderhoud
2TEC2 is vervaardigd uit PVC en glasvezel. Dit neemt geen vloeistoffen op.
Hierdoor kunnen de meeste vlekken eenvoudig verwijderd worden.
Alleen stofzuigen is over een langere periode onvoldoende. Een grondige reiniging
met een professionele injectie extractie machine (zie afbeelding rechts) is
noodzakelijk, afhankelijk van de gebruiksintensiteit. Volg de volgende procedure:
Besproei de volledige oppervlakte met een PH neutraal reinigingsmiddel. Laat het
product ca. 5 min inwerken. Hierna de vloer reinigen met een professionele sproei
extractiemachine. Deze machine spuit onder hoge druk water in de vloerbedekking
waarna de borstel het tapijt schoonmaakt. Vervolgens wordt het vuile water sterk afgezogen door de
machine.
Gebruik een Duplex borstelmachine of gelijkaardig, bij een tegelinstallatie op een
gevoelige ondervloer. De Duplex machine (zie afbeelding rechts) gebruikt een kleine
hoeveelheid water met twee borstels die in tegengestelde richting draaien. Het vuile water
wordt tegelijkertijd opgenomen.
Laat de vloer een ½ uur drogen.
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Algemene tips
1. Scherpe voorwerpen kunnen 2TEC2 onherstelbaar beschadigen.
Vermijd dit door de 2TEC2 gepast te beschermen.
2. Bescherm de vloer altijd bij het verhuizen van meubels. Hef de meubels op of gebruik Teflon pads.
3. Gebruik geen scherpe voorwerpen om vlekken te verwijderen.
4. Reinig de vloer niet bij de oplevering, voordat de vloerbedekking volledig droog is.
5. Bij gebruik van bureaustoelen met zwenkwielen worden harde wielen geadviseerd.
In bureautoepassingen kunnen het best beschermplaten onder de werkplaats worden gelegd.
6. Rubberen materialen (vb. autobanden, vloermatten) kunnen 2TEC2 na langdurig contact doen
verkleuren. In dergelijke situaties wordt een bescherming aanbevolen.
7. Verwijderd zand en vuil hebben een schurend effect op 2TEC2. Op termijn zal dit glansverlies
veroorzaken.
8. Het wordt geadviseerd de kleur te kiezen in functie van het gebruik. Donkere kleuren
verbergen vlekken en vuil, lichtere kleuren tonen deze sneller.

Bovenstaand onderhoudsadvies is een algemeen advies waarmee de vloer zoveel mogelijk
zijn natuurlijke uitstraling behoudt. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit, aard en mate van
vervuiling en de eisen en wensen van de gebruiker kan een aanvullend onderhoudsadvies
noodzakelijk zijn. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw onderhoudsbedrijf.

24-08-2015

LEOXX B.V.
Ringveste 9
3992 DD Houten

T 030 6351000
F 030 6351140
E info@leoxx.nl

Website
www.leoxx.nl

