
Forbo FloorCare - LiquidDesign
Forbo Flooring Reinigings- en onderhoudsadvies:

Na installatie 
• Reinig de vloer door ze te schrobben met een neutraal reinigingsmiddel zoals 359 LiquidDesign Conditioner*.
• Neem vervolgens het vuile water op met een mop of droge doek.
• De nieuwe vloeivloer mag pas na het volledig uitharden van de finishlaag (8 dagen) nat gereinigd worden.

Dagelijkse reiniging
• Verwijder stof en ander losliggend vuil door de vloer te vegen, stofzuigen en/of stofwissen.
• Verwijder vlekken met 359 LiquidDesign Conditioner* met behulp van een vochtige mop. Na droging kan de vloer 

weer belopen worden.

Periodieke reiniging
• Mop de vloer met een neutraal reinigingsmiddel zoals 359 LiquidDesign Conditioner* met behulp van een vochtige 

mop.
• Neem het vuile water op met een mop of droge doek.

Incidenteel onderhoud
• Reinig de vloer door ze te schrobben met een neutraal reinigingsmiddel zoals 359 LiquidDesign Conditioner* met 

behulp van een zachte borstel. 
• Neem het vuile water op met een mop of droge doek. 
• Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoon water en een mop.
• Na droging de vloer onderhouden door het aanbrengen van een film 359 LiquidDesign Conditioner* met behulp 

van een mop. 
• Na volledige droging kan de vloer weer worden belopen.   

* Mengverhouding: 250 gr 359 LiquidDesign Conditioner per 10 l water



Het juiste vloerverzorgingssysteem volgen
Van belang is om vast te stellen wie de vloerverzorging uit gaat 
voeren en hoe de vloerverzorging uitgevoerd gaat worden. Gaat de 
opdrachtgever zelf of een schoonmaakbedrijf de vloerverzorging 
uitvoeren, handmatig door middel van dweilen of machinaal met 
behulp van een éénschijfsmachine (laag toeren 150-170 toeren) en 
met welke middelen. Bij machinaal reinigen gebruik maken van een 
rode pad (3M) en sprayen met 359 LiquidDesign Conditioner 
opgelost in water (250 gr. oplossen in 10 liter water).

De juiste frequentie hanteren
Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de 
ruimten, de verdieping dient de onderhoudsfrequentie te worden 
vastgesteld. Dagelijks los vuil, stof en zand verwijderen. 

Het verwijderen van zand is van het grootste belang. Zand werkt nu 
eenmaal als schuurpapier onder het schoeisel en bij het 
verschuiven van stoelen en meubilair.

Contacteer ons:
Web: www.forbo-flooring.be

Email: info.belgium@forbo.com
Telefoon: +32 2 464 10 10

Preventieve richtlijnen 
voor een doeltreffende 
vloerverzorging
Algemene tips

Bescherm pas geïnstalleerde vloeren
De vloeivloer mag pas na het volledig uitharden van de finish (8 
dagen) afgedekt worden. De vloeivloer dient gedurende de 
volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. 
De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of 
gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en 
werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de 
vloeivloer, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

De stoelpoten dienen voorzien te zijn van deugdelijke doppen. 
Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak van de 
vloer, omdat zand er onder een schurende werking heeft. 
De doppen dienen een zachter oppervlak te hebben zonder 
scherpe randen, zoals een goede viltdop. Reinigen en controle van 
stoelpoten is van belang. 

Vervang tijdig de doppen die zijn beschadigd. 
Bureaurolstoelwielen dienen van een zacht materiaal te zijn, 
geschikt voor vlakke vloerbedekkingen.

Investeer in een effectieve schoonloopzone bij alle toegangen 
Tot 80 % van vuil dat in een gebouw terechtkomt, wordt binnenge-
bracht via de schoenen. Gebruik daarom aan de ingang schoon-
loopmatten die voldoende groot zijn (in het ideale geval meer dan 
6 lm) en die van een behoorlijke kwaliteit zijn. Onafhankelijke tests 
toonden eerder al aan dat Forbo Coral schoonloopsystemen tot 
94 % van al het vuil en vocht dat via schoenen een gebouw wordt 
binnengebracht, verwijderen en vasthouden. 

Deze systemen helpen niet alleen de onderhoudskosten drukken, 
maar ze zorgen er ook voor dat de aangrenzende 
vloerbedekkingen er langer als nieuw uitzien en ze helpen het 
risico op uitglijden beperken. Net als bij andere systemen die vuil 
verwijderen, moeten schoonloopsystemen regelmatig worden 
schoongemaakt, waarbij het vuil wordt verwijderd dat ze 
vasthouden. 

Reiniging
• Regelmatig reinigen is beter en voordeliger dan occasioneel 
grondig reinigen. 
• Gebruik aanbevolen reinigingsproducten. Hoogwaardige 
reinigingsproducten en bijbehorende apparatuur staan garant 
voor een efficiënt onderhoud en vertegenwoordigen slechts een 
klein deel van de onderhoudskosten.

•  Volg altijd de instructies van de fabricant bij het gebruik van 
reinigingsproducten.

•  Respecteer altijd de meegeleverde tips in verband met gezond-
heid en veiligheid.

• Het uitvoeren van het dagelijks en periodiek onderhoud in de 
juiste frequentie is een belangrijk element om het renoveren van 
de vloer te voorkomen en/of uit te stellen.

•  Onthoud dat lichte en effen producten, ondanks dat zij 
technische vergelijkbaar zijn, meer onderhoud vragen. 

• Het onjuist gebruiken van reinigers en strippers met hoge pH 
waarde kan de vloer beschadigen. 

• Frequent gebruik of onvoldoende neutraliseren kunnen 
blijvende verkleuringen veroorzaken of de indrukgevoeligheid 
verhogen veroorzaken. 

• Bij het toepassen van microvezelsystemen als vloerverzorgings-
systeem adviseren wij om een geschikt reinigingsmiddel te 
gebruiken en daarnaast periodiek onderhoud toe te passen. 
 




