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reinigingsadvies voor
kunststof vloeren
(particulieren)
De eerste twee tot vier weken na het leggen, de vloer enkel stofzuigen met de borstelmond; hierna
de vloer schrobben met (aanbevolen, een éénschijfshandschrobmachine met dikke rode padschijf),
de rode doudle bug en het schrobwater opzuigen met een waterzuiger. De genoemde machine(s)
kunnen bij de diverse bouwmarkten gehuurd worden; let er hierbij wel op dat de waterzuiger
voorzien is van een zuigmond op wieltjes.
Bij deze behandeling verdwijnen eveneens een groot aantal oneffenheden van de vloer, zoals
tijdens het uitharden op de vloer gevallen stofdeeltjes etc.
Hierna zult u vaststellen dat de vloer niet meer glanst en niet meer glad maar stroef is; tevens
neemt de vloer nu veel minder snel vuil op.
Plakt u wel viltjes onder alle poten van de meubels; zet geen bloempotten of degelijke direct op de
vloer maar op een trolley; zo voorkomt u witte condensvlekken op de vloer. Zijn deze vlekken of
vlekken van zwarte gummie dopjes eenmaal op de vloer dan gaan ze er niet meer of heel moeilijk
af.

Gebruiksaanwijzing vorenstaande reiniging met machine
Verdunning ULTRA-vloeibaar en koud water in een emmer aanmaken in een verhouding vanaf 1:30
eerst ULTRA en hierop hard het koude water laten lopen zodat er schuim ontstaat; dit mengsel met
een zachte borstel of degelijke op de vloer verdelen, de schrobmachine op het natte gedeelte
zetten en beginnen met schrobben. Laat het middel even inwerken voordat u het schrobwater
wegzuigt.
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De machine steeds in beweging houden en niet op een plaats blijven schrobben; zodra de machine
niet meer gebruikt wordt, de steel terugklappen en de machine op de steel leggen zodat de
padschijf niet meer op de vloer rust.
Voordat u weer gaat schrobben dient de padschijf goed te worden uitgespoeld onder koud water.
Of de vloer helemaal schoon is kunt u controleren door uw middelvinger met speeksel nat te
maken en zolang over de vloer te wrijven totdat de betreffende plek droog begint te worden;
hebben zich onder uw vinger geen ‘vuilwormpjes’ gevormd, dan is de vloer schoon en de klus
geklaard. Zoniet dan dient de behandeling te worden herhaald.
ULTRA-vloeibaar is bij ons verkrijgbaar vanaf €/l. 7,30 BTW, exclusief transport en in verpakkingen
van 1, 5 en 10 liter. Voor bestellingen van 20 liter of meer gelden andere prijzen.
Zie voor dagelijks onderhoud het etiket op de fles/kan.
Heeft u nog vragen, neem de telefoon en bel ons, wij helpen.

Kijk voor meer informatie op www.clean-care.nl.
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