Modular Resilient Flooring
LVT Onderhoud

Het belang van reiniging en onderhoud

Preventief onderhoud

Een juist onderhoud verlengt niet alleen de levensduur
van uw vloer, maar zorgt er ook voor dat de vloer, en
daarmee de werkomgeving, mooi en aangenaam blijft.

Entreematten: Entreematten vormen een
belangrijk onderdeel van elk onderhoudsprogramma.
Entreematten, zoals Barricade van Interface,
voorkomen beschadiging van uw vloer door vuil,
schurend materiaal en vocht.

Het volgende document geeft informatie over de
onderhoudsprocedures die uitgevoerd moeten worden
om Interface LVT in goede staat te houden. Dankzij de
duurzame polyurethaan-coating is de LVT gemakkelijk
te reinigen.
Hoe vaak de vloer gereinigd moet worden, is
afhankelijk van gebruiksintensiteit van de verschillende
gedeelten binnen uw ruimte.

Entreematten vangen vuil en stof op en zorgen ervoor
dat dit niet naar andere ruimtes wordt verspreid. De
entreematten moeten elke dag gestofzuigd worden en
zelfs regelmatig vervangen worden, om te voorkomen
dat ze hun effectiviteit verliezen door vuilophoping.
Afhankelijk van de hoeveelheid en het gewicht van het
binnenkomende verkeer, is een entreematsysteem van
minimaal 3-5 meter lengte benodigd. Idealiter bestaat
dit uit een combinatie van primaire en secondaire
matten.

Dagelijks onderhoud

Hoe vaak de vloer gestofzuigd, geveegd en gedweild
moet worden, is afhankelijk van de gebruiksintensiteit
en de hoeveelheid vuil.
Verwijder droog vuil – stof, gruis, voedselresten enz.
– zo vaak mogelijk en ten minste eenmaal per dag.
Gebruik een speciale stofzuiger voor grote ruimtes of
een bezem met middelharde borstelharen.
Dit verwijdert echter niet al het vuil. Dweil minimaal
eens per week. Veeg of stofzuig de vloer altijd voor
het dweilen. Dweilen kan handmatig of met een
reinigingsmachine.

Handmatig dweilen: Ideaal voor kleine ruimtes.
Gebruik altijd een vochtige doek en zorg ervoor dat
de vloer niet te nat wordt. Giet water niet rechtstreeks
op de vloer en zorg dat er geen plassen water blijven
staan.
Gebruik een microvezelmop of een traditionele dweil
met een neutraal reinigingsmiddel (pH 6-8). Gebruik
twee emmers: een voor het dweilwater en een voor het
vuile water.
Spoel de dweil regelmatig uit en vervang het sop
indien nodig. Laat de vloer volledig drogen voordat er
weer overheen gelopen wordt. WAARSCHUWING:
net als andere harde vloeren kan Interface LVT
glad worden wanneer de vloer nat wordt.
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Dagelijks onderhoud (vervolg)

Machinereigining: Voor grotere ruimtes kan een
reinigingsmachine met zachte/medium vloerpads
(witte of rode 3M-vloerpad) gebruikt worden.
Sprayreinigen kan nodig zijn om hardnekkig vuil te
verwijderen. Sproei een neutraal vloerreinigingsmiddel
op het te reinigen gedeelte en gebruik dan een
machine met een draaischijf (300-500 rpm), die
uitgerust is met een rode 3M-pad.

Procedures voor morsen en verwijdering van
vlekken
Het is belangrijk om vaste procedures voor het
opruimen van gemorst materiaal en de verwijdering van
vlekken in te stellen. Dit is vooral belangrijk in ruimtes
waar voedsel wordt bereid en geserveerd en waar
voedsel, vet en vloeistof de behandelde vloer kunnen
vervuilen en gevaar voor uitglijden kunnen opleveren.
Een effectief regime vermindert ook de kans op het
ontstaan van vervuilde/kleverige gedeeltes. Ruim
gemorst materiaal meteen op.
1.

Veeg droog vuil op met een stoffer en blik en
vloeistof met een doekje. (Fig. 3 & 4).
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Reinig het vuile gedeelte van de vloer met een
neutraal reinigingsmiddel – klaar voor gebruik
of verdund met water – met behulp van een
sproeifles en een microvezeldoekje. (Fig. 5).
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3.

Dweil het vuile gedeelte en de omgeving binnen
een straal van 1,5 meter vanaf het gemorste
materiaal om er zeker van te zijn dat de vloer
volledig vrij is van verontreinigingen. (Fig. 6).
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Periodiek onderhoud

Overig advies

Interface LVT wordt geproduceerd met een
beschermende PU-coating, waardoor de vloer
gemakkelijker schoon te houden is. Om mooi te blijven
dient de vloer wel regelmatig gereinigd te worden. Dit
kan met een combinatie met de hierboven beschreven
methoden:

1.

Sleep niet met stoelen en ander verplaatsbaar
meubilair. Dit kan het vloeroppervlak beschadigen.

2.

Bevestig vilten dopjes onder de poten van
verplaatsbaar meubilair (tafels en stoelen).

3.

Rubber kan LVT beschadigen, dus leg geen
rubberen matten op de vloer. Dit kan vlekken
veroorzaken.

4.

Lichtere kleuren vereisen meer onderhoud,
evenals ergdonkere kleuren, waarop stof beter
zichtbaar is.

5.

Veeg of stofzuig de vloeren altijd voordat u
dweilt of een reinigingsmachine gebruikt, om
alle schurende deeltjes te verwijderen. Zo wordt
krassen en vroegtijdig slijten van het oppervlak tot
een minimum beperkt.

Verwijder stof en vuil door stofzuigen of vegen.
Verwijder vlekken en gemorst materiaal met een
vochtige doek en een neutraal vloerreinigingsmiddel.
Houd de vloer mooi en verwijder hardnekkig vuil met
een machine met een rode 3M-pad

Neem contact met ons op:

Voor meer informatie over het reinigen van Interface
LVT kunt u contact opnemen met de technische
afdeling via telefoonnummer +31 (0) 33 277 5555 of
bezoek:
www.interface.com

www.interface.com

