ONDERHOUDSADVIES EXPONA DESIGN- EN COMMERCIAL VLOEREN
Expona PUR vloeren zijn standaard voorzien van een reinforced polyurethaan coating (PUR). Wij adviseren
altijd te zorgen voor een goed vuilopvangsysteem (bijvoorbeeld een schoonloopmat) zodat zo weinig mogelijk
vuil en vocht mee naar binnen wordt gelopen.
Direct na installatie
Na het leggen van de vloer dient er een opleveringsschoonmaak te worden uitgevoerd. Daarbij is het
noodzakelijk dat al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden met een PU-reiniger van dr.
Schutz volledig verwijderd worden. Hierna dient het schoonmaakmiddel volledig opgedweild te worden en
dient de vloer met schoon water grondig nagespoeld worden totdat deze weer pH-neutraal is.
Indien gewenst, kan de vloer opgewreven worden met behulp van een high speed éénschijfsmachine met een
witte (zachte) pad. De machine dient opgestart te worden met een laag toerental. Deze methode draagt bij aan
een gladdere en daardoor makkelijker te reinigen vloer.
Dagelijks onderhoud
Alle Expona vloeren moeten regelmatig gereinigd worden. Hoe vaak is afhankelijk van de mate waarin de vloer
belopen wordt. Verwijder eerst het grove vuil door middel van wissen of stofzuigen. Reinig de vloer vervolgens
met een klamme vochtige mop met een PU-reiniger van dr. Schutz. Wij adviseren u dit
onderhoudsmiddel te gebruiken omdat dit de PUR-coating niet aantast.
Periodiek onderhoud
Nadat de vloer gereinigd en opgedroogd is de vloer opwrijven met behulp van een high speed
éénschijfsmachine met een witte (zachte) pad. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit adviseren wij u na een
bepaalde periode (als de vloer sporen van gebruik gaat vertonen) de vloer van een polymeer-dispersielaag
te voorzien.
Belangrijke opmerking
Van tijd tot tijd kan een grondige reiniging vereist zijn, indien door de lopende onderhoudsreiniging geen
bevredigend resultaat meer te bereiken valt of het oppervlak door afslijtende overbelasting (opname van
vuil door zand/steentjes, scherpe mechanismen) beschadigd wordt op steeds weer dezelfde
oppervlaktegedeelten.
De basisreiniging van de vloer gebeurt met een basisreiniger in combinatie met een één schrijfmachine
en een rode pad of schrobborstel, daarbij worden alle resten van vuil en onderhoudsmiddelen volledig
verwijderd en wordt de vloer vervolgens voldoende met water geneutraliseerd. Daarna is een hernieuwde
polymeerdispersie of een PU-coating misschien noodzakelijk. Volg de adviezen van de fabrikant van het
reinigingsmiddel op
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 hierover contact op
te nemen met uw schoonmaakbedrijf.
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