Forbo Floor Care - Colorex SD&EC
Colorex EC Plus en Colorex Basic Plus
Forbo Flooring Reinigings- en onderhoudsadvies:
De Forbo Colorex-collecties van geleidend vinyl zijn eenvoudig te reinigen en onderhouden, dankzij hun bijzonder
duurzame structuur van geperst vinyl.

Reiniging vóór gebruik
Nieuw geïnstalleerde vloeren dienen niet nat te worden schoongemaakt binnen 3 dagen na installatie.
• Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te vegen, stofzuigen en/of stofwissen.
• Reinig de vloer met een neutraal vloerreinigingsmiddel. Voor grotere oppervlakken kan een schrob-/
droogmachine of éénschijfsmachine (150-300 rpm) met een rode pad van 3M of equivalent worden gebruikt.
• Verwijder het vuile water, spoel na met schoon water en laat de vloer drogen.
Op cleanroomlocaties, zoals farmaceutische locaties, biotechinstellingen en operatiekamers, is een grondige of
schurende reiniging mogelijk niet vereist. In dergelijke gevallen verwijdert u al het stof en vuil van de vloer met
een stofzuiger of een licht bevochtigde dweil. Laat de vloer drogen.
Wanneer in een van de hierboven vermelde situaties meer glans is vereist, poetst u de vloer met een éénschijfsmachine (300-500 rpm) met een witte of beige pad.
Belangrijke opmerking voor geleidende installaties: Breng geen vloerafwerkingen van was of emulsie aan in ESD
beschermde gebieden, aangezien deze de geleidende eigenschappen van de vloer negatief kunnen beïnvloeden.

Regelmatige reiniging
De frequentie van de regelmatige reinigingsbeurten wordt bepaald door de intensiteit waarmee het oppervlak wordt
gebruikt, de mate van vervuiling, hygiënische eisen en het gewenste uitzicht.
• Verwijder stof en loszittend vuil door te stofzuigen, vegen of stofwissen.
• 	Verwijder vlekken en gemorste substanties met een vochtige dweil en een neutraal vloerreinigingsmiddel.
Doe zo nodig het volgende:
• Reinig de vloer met een éénschijfsmachine (150-300 rpm), een rode pad van 3M of equivalent en neutrale
spray.(Dit is ook de meest geschikte methode voor verhoogde toegangsvloeren.)

Periodiek onderhoud
Voer het volgende onderhoud uit als u wilt dat de vloer er lang verzorgd uitzien.
• Verwijder stof en loszittend vuil door te stofzuigen, vegen of stofwissen.
• 	Verwijder vlekken en gemorste substanties met een vochtige dweil en een neutraal vloerreinigingsmiddel.
• Reinig de vloer met een éénschijfsmachine (150-300 rpm), een rode pad van 3M of equivalent (voor zeer vuile
delen kan een blauwe of groene pad worden gebruikt) en een pH neutrale spray.
Of
• 	Reinig de vloer met een schrob-/droogmachine (150-300 rpm) met een rode pad van 3M of equivalent (voor zeer vuile
delen kan een blauwe of groene pad worden gebruikt) en een pH neutraal vloerreinigingsmiddel.
• Poets de vloer zo nodig met een éénschijfsmachine (150-300 rpm) en een rode pad om het glansniveau te herstellen.
Hardnekkige slijtplekken kunt u verwijderen door droog te poetsen met een éénschijfsmachine (150-300 rpm) en een
rode pad. Gebruik zo nodig een blauwe pad en een geschikte neutrale reinigingsoplossing om de oorspronkelijke
ruwheid van de vloer te herstellen door droog te poetsen met de éénschijfsmachine en een rode pad.

Preventieve richtlijnen
voor een doeltreffende
vloerverzorging
Algemene tips

Hoe verwijder ik vlekken?
Verwijder vlekken zodra u ze opmerkt. De meeste vlekken kunnen
op een veilige manier worden verwijderd aan de hand van het
specifieke advies dat hierboven werd verstrekt. Gebruik GEEN
bleekmiddelen, producten met een hoge pH-waarde of sterke
oplosmiddelen. Het gebruik van deze middelen kan immers niet
alleen voor uw vloer, maar ook voor mensen schadelijke effecten
hebben.

Bescherm pas geïnstalleerde vloeren
Alle pas geïnstalleerde vloeren moeten tijdens de hele duur van
de werkzaamheden worden bedekt met een geschikte
bescherming die geen vlekken maakt, bij voorkeur Forbo
beschermfolie. Gebruik beschermdoppen op stoelen en tafels
om krassen te verminderen. Zwenkwieltjes moeten van zacht
materiaal zijn dat geschikt is voor verende vloerbedekkingen
(volgens EN425).

Vlekken veroorzaakt door

Verwijderen met

Chocolade, vet, ei, koffie,
sap, enzovoort

Neutraal vloerreinigingsmiddel in lauw water

Asfalt, olie, rubber, roet

Wasbenzine

Kauwgom

Afkoelen met koude
spray of ijsblokjes en dan
afschrapen

Investeer in een effectieve schoonloopzone bij alle toegangen
Tot 80 % van vuil dat in een gebouw terechtkomt, wordt binnengebracht via de schoenen. Gebruik daarom aan de ingang schoonloopsystemen 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.

Roest

Oksaal- of citroenzuur in
lauw water

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 slecht 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 gezondheid en veiligheid.
Gebruik geen chemische producten voor onderhoud van
vloeren
Het gebruik van chemische reinigingsproducten met een hoge
pH-waarde kan schade en/of verkleuring veroorzaken. Een
overdreven gebruik of onvoldoende spoelen van chemische
producten kan de prestaties van de vloer nadelig beïnvloeden.

Vaak gestelde vragen
Hoe vaak moet ik mijn vloer reinigen?
De optimale frequentie voor de reiniging en het onderhoud van
een vloer wordt bepaald door de manier waarop hij wordt gebruikt.
Wanneer u een reinigings- en onderhoudsplanning opstelt, is het
goed om in de eerste plaats rekening te houden met de ligging van
de vloer: bevindt de vloer zich in de nabijheid van de ingang van
het gebouw of op een hogere verdieping? Zal er droog of vochtig
vuil op terechtkomen? Hoe intensief zal de vloer worden gebruikt?
Houd er rekening mee dat vloerbedekkingen in lichte kleuren
wellicht vaker zullen moeten worden gereinigd.
Moet ik de vloer polijsten?
Breng geen vloerafwerkingen van was of emulsie aan in ESD
beschermde gebieden, aangezien deze de geleidende eigenschappen van de vloer negatief kunnen beïnvloeden. Voor periodiek
onderhoud mag spray zonder was worden gebruikt.

Test bij de minste twijfel het reinigingsproduct op een staal of op
een minder zichtbare plaats van de vloerbedekking.
Tips voor opwrijven
Droog opwrijven verhoogt de glans en helpt zwarte strepen
verwijderen en krassen repareren. Zorg dat u de vloer opwrijft met
een schone vloerpad.
Verzorg uw pads goed. Controleer ze en draai ze om als ze vuil zijn.
Na gebruik moet u ze wassen, uitspoelen en ophangen om te
drogen.

Reinigingspads, borstels, machinesnelheden en
producten voor vloeronderhoud
Padcodes
De kleurcodes die de gradaties van pads aangeven kunnen variëren
per fabrikant/land.
Taak

Kleur van 3M-pad

Voor meer glans

Wit/beige

Voor regelmatig sprayreinigen

Rood

Voor periodiek onderhoud

Rood

Voor zeer vervuilde delen

Blauw of groen

Opmerking: Bruine en zwarte pads mogen niet worden gebruikt
op Colorex.
Machinesnelheden
Voor een machinale reiniging is 150 tot 300 rpm zeer geschikt.
Voor de spraymethode met een éénschijfsmachine is 300 tot
500 rpm de aanbevolen snelheid voor het verwijderen van
glansoneffenheden en het herstellen van het oorspronkelijke
optimale uiterlijk van de vloer.
Aanbevolen producten voor vloeronderhoud
Forbo Flooring Systems beveelt het gebruik aan van een neutraal
reinigingsmiddel, zoals Forbo Cleaner of Forbo Monel. Gebruik
voor reinigen met de éénschijfsmachine een pH-neutraal
vloeronderhoudsmiddel.
Andere producten voor vloeronderhoud mogen worden gebruikt
op veerkrachtige vloerbedekking van Forbo Flooring. Als u andere
producten wilt gebruiken, raadpleegt u de leverancier voor
richtlijnen en informatie over garantie.
Contacteer ons:
Web: www.forbo-flooring.be
Email: info.belgium@forbo.com
Telefoon: +32 2 464 10 10

