ONDERHOUDSADVIES PRO – LINOLEUM
Preventieve maatregelen:
Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van een
schoonloopmat en het meerdere keren per week stofwissen. Het is eveneens raadzaam om schuivende
onderdelen, zoals tafels en stoelen, te voorzien van speciale glijders die krassen op de vloer tegengaan.
Dagelijks onderhoud:
Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet de vloer meerdere keren per week worden onderhouden. Stof en losse
vervuiling zullen met een stofzuiger of stofwisser verwijderd moeten worden. Gebruik voor het dagelijks onderhoud
RZ Lino Care (100 ml op 10 ltr water). Met een klamvochtige mop aanbrengen en laten drogen. Tevens
toepasbaar als spray voor het ‘opblokken’ van behandelde vloeren. Opmerking: Gebruik van andere reinigings- en
onderhoudsmiddelen kan negatieve invloed hebben op de vloer.
Vlekken en schopstrepen:
Hardnekkige vlekken en schopstrepen, die niet door het dagelijks onderhoud worden verwijderd, kunnen met
behulp van RZ Vlekverwijderaar worden behandeld. Op de vlek sprayen en 5 minuten laten inwerken.
Vervolgens met een absorberende doek of zachte borstel de vlek verwijderen. Daarna onmiddellijk spoelen met
schoon water of de vloer afnemen met een klamvochtige mop. Vlekken zo snel mogelijk verwijderen, zodat de
toplaag niet wordt aangetast.
Periodiek onderhoud:
Door de belasting en de bijbehorende vervuilingsgraad zal na verloop van tijd de vloer een grondige reiniging
nodig hebben. Hardnekkige vervuilingen, die de optische waarde van de vloer aantasten, worden door een
basisreiniging verwijderd. Gebruik hiervoor RZ Basisreiniger (2-10 ltr op 10 ltr water, mengverhouding
aanpassen aan de vervuilingsgraad). Gelijkmatig verdeeld aanbrengen met een mop en ongeveer 10 minuten laten
inwerken. Niet laten drogen. Vervolgens de vloer bewerken met éénschijfsmachine (voorzien van juiste pad of
schrobborstel). De opgeloste vervuiling opnemen met een waterzuiger. Hierna de vloer met schoon water goed
naspoelen/neutraliseren. Opmerking: Gebruik niet meer water dan nodig, teveel water direct afnemen.
Om de vloer in optimale conditie te houden is het advies om de vloer te beschermen. Gebruik hiervoor RZ Protect
Mat. Alvorens RZ Protect Mat aan te brengen, dient de vloer volledig droog te zijn. Onverdund en gelijkmatig
aanbrengen op de vloer met behulp van fijnvezelmop of inwashoes.
Bovenstaand onderhoudsadvies houdt de vloer in optimale conditie. Mocht het door omstandigheden toch nodig
zijn de vloer te herstellen, raadpleeg dan uw specialist voor meer informatie.
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