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Een nieuwe generatie Marmoleum; klaar voor gebruik
Marmoleum met Topshield2
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Een groot deel van ons dagelijks leven speelt zich af op de vloer.  De vloer heeft dan 
ook heel erg veel te verduren en wordt zowel gebruikt als misbruikt. De vloer moet 
bestand zijn tegen de invloeden die hij in het dagelijks leven ontmoet, zoals de 
weersomstandigheden van het seizoen, schoenstrepen, vuil dat naar binnen gelopen 
wordt, krassen en vlekken veroorzaakt door ongelukjes of door intensief gebruik. 
Ondanks dat willen we dat de vloer in topconditie blijft en er stralend uit blijft zien, 
ook na jarenlang intensief gebruik.  Marmoleum heeft zich al bewezen. Marmoleum 
met Topshield2 levert een echte topprestatie. Nu, morgen en voor altijd!
Marmoleum met Topshield2 ; een nieuwe generatie Marmoleum!

Een nieuwe generatie
Marmoleum

Sportschoenen Rolslsl toelen
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Marmoleum van Forbo staat bekend als een vloer die perfect is voor drukbelopen ruimtes. Denk aan scholen, 
ziekenhuizen, kantoren en openbare gebouwen. Toepassingen waar hygiëne en slijtvastheid essentieel zijn, 
en een eenvoudig reinigs- en onderhoudsprogramma een ‘must’ is. Bij een functionele vloer komt tegen-
woordig veel meer kijken. Vuil en zand worden binnengelopen, handdesinfectiemiddelen worden gemorst, 
en de druk om kosten te besparen op vloeronderhoud wordt steeds hoger.

Forbo introduceert nu met trots en vertrouwen Marmoleum met een nieuwe fabrieksfi nish, Topshield2. 
Deze toplaag geeft Marmoleum een geheel nieuwe dimensie. Dankzij Topshield2 is Marmoleum nog beter 
bestand tegen intensief gebruik. Vuil, slijtage, krassen en vlekken. Deze vloer kan heel wat hebben!
Met Marmoleum kiest u dus voor een vloer die een topprestatie levert en zijn uitstraling langer behoudt. 
Topshield2 is uitgebreid onderzocht en in de praktijk getest voordat het op de markt is gebracht. In tegen-
stelling tot vloeren met een PUR-fi nish kan Marmoleum met Topshield2 worden hersteld en vernieuwd.
Dit maakt Marmoleum tot een van de beste vloerafwerkingen ter wereld.

Marmoleum met Topshield2 
Een vloer die tegen een stootje kan
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Marmoleum met Topshield2 is de ideale vloer voor
zorginstellingen:

• Bacteriostatisch

• Bestand tegen desinfecterende handzeep

• Verbeterde vlekbestendigheid

• Effi  ciënt en snel droog te reinigen

• Eenvoudig te onderhouden

In de moderne gezondheidszorg is de vloer letterlijk de basis 
van een hygiënische en schone omgeving. Het is dan ook van 
belang dat de vloer elke dag snel en e�  ciënt kan worden 
schoongemaakt. Chemicaliën en desinfecterende middelen 
mogen geen schade veroorzaken aan de vloer en moeten 
gemakkelijk te verwijderen zijn. Marmoleum met Topshield2 is 
bacteriostatisch en voldoet aan de strenge eisen die in 
moderne zorginstellingen van toepassing zijn. Ook is de
vloer prima bestand is tegen het intensieve gebruik 
binnen een zorginstelling. Marmoleum is een vloer die zijn 
unieke karakter en uitstraling behoudt, tot in lengte van jaren. 
Reiniging en onderhoud zijn eenvoudig en garanderen 
levendige kleuren en maximale hygiëne.

Een vloer
die de dagelijkse uitdagingen aan kan

Het gebruik van desinfectanten neemt toe, ook op patiëntenkamers. 
Dit heeft als gevolg dat er ook wat vaker op de vloer wordt gemorst.

Kinderen rennen en spelen nu eenmaal graag, dat moet je ook niet 
willen veranderen, maar dat betekent niet dat je een vloer met 
allemaal zwarte strepen wilt.

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin
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Marmoleum met Topshield2 is de ideale vloer voor
scholen:

• Minder gevoelig voor vlekken en vuilaanhechting

• Minder krassen en schoenstrepen op de vloer

• Bestand tegen vlekken door inkt of viltstiften

• Eenvoudig te reinigen

• De beste vloer voor een gezond binnenklimaat

Een vloer in een schoolgebouw moet veel doorstaan, het hele 
jaar door. Zand, vuil, regen, modder en sneeuw laten hun 
sporen na. De gangen en de entree van een school hebben het 
zwaar te verduren. De vloer in het klaslokaal heeft te maken 
met streepvorming van schoenen en het schuiven van tafels en 
stoelen die beschadigingen kunnen veroorzaken. Marmoleum 
met Topshield2 is ontworpen om een topprestatie te leveren in 
de strijd tegen deze invloeden. Marmoleum met Topshield2 is 
uitgebreid getest door een onafhankelijke partij*. De test heeft 
aangetoond dat deze vloer beter bestand is tegen strepen, 
vlekken en vuilaanhechting. Een belangrijk voordeel van 
Marmoleum met Topshield2 is dat de vloer na installatie direct 
gebruiksklaar is. De vloer hoeft dus niet initieel gepolymeerd te 
worden. Marmoleum met Topshield2 brengt het vloerontwerp 
tot leven doordat de nieuwe toplaag de kleuren helder en 
levendig maakt.

Een vloer
zoals een nieuwe vloer eruit moet zien;
klaar voor gebruik

Een vloer
die de dagelijkse uitdagingen aan kan

*) Marmoleum met Topshield2 is onafhankelijk getest en vergeleken met andere 
vlakke veerkrachtige vloeren zoals vinyl, rubber en andere linoleumvloeren. De 
testen zijn uitgevoerd door WFK (Duitsland) en Sohit (Nederland). Marmoleum 
met Topshield2 presteerde in alle gevallen ‘aanzienlijk beter’ qua vuilaanhecht-
ing, reiniging en vlekbestendigheid.

We hebben steeds minder tijd om de vloeren te reinigen 
en onderhouden. Wij hebben behoefte aan een vloer die 
daar tegen kan.

De vloer in onze wachtkamer werd eigenlijk nooit echt goed 
schoongemaakt. Gelukkig konden we de vloer, zelfs na al die jaren, 
herstellen en opfrissen, waardoor hij weer als nieuw uitziet.
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Toplaag

Primer

Linoleum

Topshield is een revolutionaire fabrieks� nish die uit twee lagen 
bestaat. De onderste laag is een primer die � exibel en elastisch is. 
Deze laag zorgt voor een goede hechting van de toplaag aan 
het Marmoleum. De bovenste laag is een sterke toplaag die 
vuilafstotend is en goed bestand is tegen krassen en vlekken.

Forbo introduceert met Topshield2 een fabrieks� nish die nog 
sterker en duurzamer is. Bovendien zijn beide toplagen nu 
UV-gehard, wat zorgt voor nog betere prestaties.

Met Topshield2 kiest u voor een Marmoleumvloer die direct 
gebruiksklaar is. U hoeft geen grote onderhoudsbeurt uit te 
voeren of een polymeerlaag aan te brengen. Bovendien heeft 
Topshield2 als voordeel dat de bovenste laag, indien nodig 
door calamiteiten of intensief gebruik, kan worden hersteld en 
vernieuwd. Het mooie hiervan is dat u niet gelijk de gehele 
vloer onder handen hoeft te nemen. U kunt de vloer in veel 
gevallen ook plaatselijk herstellen.

Topshield2 is een hoogwaardige � nish. Dankzij de dubbele 
UV-geharde laag levert de vloer kwaliteit en prestaties, en 
blijven kleuren helder en levendig.

Topshield2
Een dubbele bescherming

Dubbele UV- uitgeharde fabrieks� nish

Marmoleum wordt gemaakt van 97% natuurlijke 
grondsto� en. Materialen die snel hernieuwbaar zijn 
zoals lijnzaadolie, pijnhars, jute en houtmeel, of in 
overvloed voorkomen zoals kalksteen. Marmoleum 
heeft het Cradle-to-Cradle Silver certi� caat behaald 
en heeft de laagste LCA-score (levenscyclusanalyse) 
in het segment vlakke elastische vloeren. Kortom, 
wilt u een vloer die daadwerkelijk duurzaam is? 
Dan is Marmoleum van Forbo een logische keuze.

Lijnzaadolie

Hars

Houtmeel
Pigmenten

Jute

Topshield

Kalksteen
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De toplaag van de vloer kan worden vernieuwd. 
Voordeel hiervan is dat u hiermee de levensduur van 
uw vloer verlengt. Het Marmoleum zal er weer als 
nieuw uitzien.  Marmoleum met Topshield2 zal zijn 
uitstraling langer behouden. Initieel polymeren is niet 
nodig en het vernieuwen van de vloer kan mogelijk 
worden uitgesteld.

Marmoleum met Topshield2 is een uiterst � exibele vloer als het gaat om reiniging en onderhoud. Er zijn geen speci� eke eisen 
met betrekking tot schoonmaak en onderhoud. Ook zijn geen speci� eke reinigingsmachines nodig. U kunt dezelfde reini-
gings- en onderhoudsmethoden aanhouden als bij elke andere vlakke elastische vloerafwerking. Het door Forbo geadviseerde 
schema voor vloerverzorging is eenvoudig. U houdt uw vloer het mooist door deze elke dag even droog te reinigen.

Reiniging en onderhoud van Marmoleum
eenvoudig en e�  ciënt

1. Reinigen na installatie
Na installatie is de vloer klaar voor gebruik 
en hoeft de vloer alleen nog maar te 
worden schoongemaakt. Verwijder 
loszittend vuil met een stofwisser of 
stofzuiger.
•  Reinig de vloer met een neutrale reiniger 

en mop
•  Neem vuil water op met een vloertrekker 

en mop of een waterzuiger
• Mop na met schoon water
• Laat de vloer drogen
Wrijf de vloer eventueel op met een één-
schijfsmachine en een opwrijfpad.

2. Dagelijkse schoonmaak
•  Verwijder loszittend vuil door de vloer te 
stofzuigen of stofwissen

•   Verwijder vlekken met een vochtige mop
•   Breng eventueel een spraylaag aan met de 

éénschijfsmachine met rode opwrijfpad.
•   Gebruik de spray spaarzaam.

3. Periodieke onderhoud
•  Schrob de vloer met een neutrale reini-

ger, éénschijfsmachine en en een blauwe 
schrobpad

•  Neem vuil water op met vloertrekker en 
mop of een waterzuiger

• Mop na met schoon water
• Laat de vloer dro gen
Wrijf de vloer op met met de éénschijfsma-
chine met een rode opwrijfpad. Gebruik 
spray waar nodig.

Marmoleum met Topshield2

niet herstelbare vloerbedekking
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vernieuwd. Door het goed uitvoeren van de schoonmaak en 
het onderhoud door middel van de spraymethode kan het 
vernieuwen van de vloer lang worden uitgesteld. Met de  
spraymethode kunt u de vloer in vele gevallen ook plaatselijk 
herstellen. 

Topshield2 is een hoogwaardige finish. Dankzij de dubbele  
UV-geharde laag levert de vloer kwaliteit en prestaties, en 
blijven kleuren helder en levendig.
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Breng eventueel een spraylaag aan met de 
éénschijfsmachine met rode opwrijfpad.

Marmoleum van Forbo Flooring is afgewerkt met Topshield2, een innovatieve en duurzame fabrieksfinish. De finish is een 
geïntegreerd onderdeel van Marmoleum en de perfecte basis voor het gebruik van de vloer. Om te zorgen dat de vloer in 
optimale conditie blijft adviseren wij de volgende reinigings- en verzorgingsmethode:

Eerste reiniging na installatie: Het is alleen noodzakelijk de vloer te reinigen.

* Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te vegen, stofzuigen en/of stofwissen.
* Mop de vloer met een neutrale reiniger. Bij grotere of sterk vervuilde oppervlaktes kan een eenschijfsmachine  

(ca. 150 - 200 tpm) gebruikt worden. Verwijder het vuile water en mop de vloer na. Optioneel kan ook een schrobzuigmachine 
worden toegepast.

* Laat de vloer geheel drogen.
De vloer is nu gereed voor gebruik en heeft geen verdere behandeling nodig.

Dagelijks onderhoud: De frequentie van het dagelijks onderhoud is afhankelijk van het te verwachten vuilaanbod, wensen op 
het gebied van esthetisch uiterlijk en de hygiëne standaard.

* Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen en/of stofwissen.
* Verwijder vlekken en vloeibare vermorsingen met een vochtige mop en een neutrale vloerreiniger.
* in het dagelijks onderhoud kan het noodzakelijk zijn om een gecombineerde reinigende en verzorgende actie uit te voeren. 

Hiervoor zijn verschillende systemen beschikbaar.
* Het Spraysysteem (machinaal)
* De Zeepfilmmethode (handmatig)

Onderhoud: De volgende onderhoudsacties dienen gebruikt te worden, wanneer de vloer hersteld dient te worden naar een 
acceptabel uiterlijk.
Na de volgende stappen is de vloer weer gereed voor dagelijks onderhoud.

* Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen en/of stofwissen.
* Reinig de vloer met een eenschijfsmachine, voorzien van een blauwe pad en een neutrale reiniger. Indien noodzakelijk het 

periodieke onderhoud uitvoeren volgens de Spraymethode of Zeepfilmmethode.
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Forbo Flooring Systems is onderdeel van de 
Forbo Groep, wereldleider in vloer-, lijm-, en 
transportsystemen, en biedt een compleet 
assortiment vloerbedekkingen voor zowel de 
projecten- als de consumentenmarkt. 
Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, 
textielvloeren en schoonloopsystemen 
combineren functionaliteit, kleur en design, 
zodat u voor elke omgeving over een 
totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.

Nederland
Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
T 075 647 78 80
F 075 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-� ooring.nl
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