
VOOR EEN SNELLE
BESCHERMING

326 uv-careshield

Een groot deel van ons dagelijks leven speelt zich af op de vloer. De vloer heeft dan ook 

doorgaans veel te verduren. Daarom zijn vele vloeren voorzien van een sterke duurzame 

beschermende toplaag die speciaal ontwikkeld is voor intensief gebruik. Voor het herstel 

van vloeren die, na jarenlang gebruik een opfrisbeurt kunnen gebruiken, of voor vloeren die 

beschadigd zijn geraakt, heeft Forbo Eurocol 326 UV-CareShield ontwikkeld. UV-CareShield is 

een innovatieve beschermlaag die ervoor zorgt dat de vloer er weer als nieuw uitziet, met een 

optimale bescherming.

www.eurocol.nl/uv-careshield



HOE WERKT UV-CARESHIELD

De voordelen van UV-CareShield zijn:
• Een permanente heavy duty coating 

die reguliere onderhoudsbeurten 
makkelijker maakt

• Voor elke marmoleum-vloer, ongeacht 
de af-fabriek toplaag of het gebruikte 
onderhoudsproduct

• Na behandeling is uw marmoleum-
vloer weer in topconditie

• Door een snelle bescherming kan direct 
na de behandeling de ruimte weer in 
gebruik worden genomen

• Duurzame vloerbescherming 
tegen vuil en vlekken, inclusief 
desinfectiemiddelen

• Eenvoudig te reinigen
• Een mooie mat glanzende uitstraling

Kijk voor meer informatie op 
www.eurocol.nl/uv-careshield

sche reiniging, is de vloer feitelijk weer in 
zijn originele staat teruggebracht. Door nu 
in plaats van een polymeerlaag het nieuwe 
UV-CareShield aan te brengen, wordt de 
vloer beschermd met een UV-geharde 
finish die hetzelfde resultaat laat zien als de 
originele fabrieks-finish en is uw vloer weer 
als nieuw.

Het UV-CareShield vloerverzorgingsproces 
verloopt snel en efficiënt, met als resultaat 
een snelle ingebruikname na het aanbren-
gen van de nieuwe finish. Door de enorme 
tijdwinst in vergelijking met andere systemen 
is deze behandeling uitermate geschikt  
voor ruimtes die snel weer in gebruik moe-
ten kunnen worden genomen, zoals in de 
zorg, in winkels en op vliegvelden.

Een beschadigde vloer
Ook hier biedt UV-CareShield uitkomst. 
Beschadigingen kunnen optreden door het 
gebruik van de vloer, maar vervelender is 
het wanneer dit al gebeurt tijdens de in-
stallatie, of voor de ingebruikname van een 
gebouw. In alle gevallen kunnen ook be-
schadigingen in de vloer, waarbij de toplaag 
is beschadigd, snel en efficiënt behandeld 

Marmoleum is standaard voorzien 
van een finishlaag die in de fabriek 
wordt aangebracht en geen verdere 
behandeling vereist. De vloeren blijven  
het mooist door het frequent droog te 
reinigen. Dit gaat het beste met een 
goede stofwisdoek of lijmdoek. Hiermee 
wordt al het losliggende vuil verwijderd, 
waarna de vlekken kunnen worden 
verwijderd met een vochtige (vlak)mop.

Veel oudere marmoleum-vloeren zijn in 
het verleden voorzien van additionele 
polymeerlagen die tijdens het onderhoud 
werden aangebracht. Ook vandaag de dag 
werken nog veel schoonmaakbedrijven 
met polymeren om de vloer er weer mooi 
uit te laten zien. In de praktijk betekent dit 
vaak dat er meerdere polymeerlagen op 
de vloer zitten, omdat de handeling steeds 
weer wordt herhaald. Al die polymeerla-
gen maken de vloer niet beter of mooier. 
Er ontstaan glansverschillen, loopbanen 
en het vuil hoopt zich ongemerkt op 
tussen de vele lagen polymeer. In dit soort 
situaties biedt UV-CareShield uitkomst. 
Nadat de polymeerlagen zijn verwijderd 
middels een chemische of een mechani-

worden met UV-CareShield, waarna de vloer 
weer presteert als een nieuwe vloer.

Het verwijderen van de oude lagen en 
het aanbrengen van UV-CareShield moet 
worden uitgevoerd door professionele 
bedrijven.

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Postbus 130, 1520 AC  Wormerveer
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03
/2

1


