Forbo Floor Care - Coral
Forbo Flooring Reinigings- en onderhoudsadvies:
Coral textiele schoonloopsystemen zijn speciaal vervaardigd om vuil bij ingangen te verwijderen en vast te houden om
te voorkomen dat het vuil in het gebouw mee naar binnen wordt genomen. Het vuil wordt door het Coral schoonloopsysteem vastgehouden totdat het wordt vrijgegeven tijdens het reinigen. Daarom is regelmatig grondig schoonmaken
van essentieel belang om optimale prestaties en efficiency te garanderen en te zorgen dat het product mooi blijft. Door
deze richtlijnen te volgen, zorgt u dat de prestaties, de efficiency en het uiterlijk van deze producten behouden blijven.
Coral textiele schoonloopsystemen kunnen worden onderhouden met standaardreinigingsmethoden voor tapijten.

Reiniging vóór gebruik
Verwijder al het losliggend vuil, stof, zand en gruis van het oppervlak met een rechtopstaand stofzuigsysteem met een
mechanisch aangedreven ronddraaiende borstel. Besteed indien nodig extra aandacht aan zwaar vervuilde plaatsen.

Regelmatige reiniging
De frequentie van de regelmatige reinigingsbeurten wordt bepaald door de intensiteit waarmee het oppervlak wordt
gebruikt, de mate van vervuiling en het gewenste uitzicht.
U verwijdert vastzittend droog vuil als volgt:
• 	Gebruik een rechtopstaand stofzuigsysteem met een mechanisch aangedreven ronddraaiende borstel.
Ga verschillende keren met de stofzuiger over het oppervlak, zodat u er zeker kunt van zijn dat al het losliggende vuil
verwijderd is.
Stofzuig snel naar voren en langzaam naar achteren.
• 	Besteed indien nodig extra aandacht aan zwaar vervuilde plaatsen.
U verwijdert vastzittend nat vuil als volgt:
• 	Gebruik een waterstofzuiger om het teveel aan vocht van het product te verwijderen
• 	Voor hardnekkig vuil en hardnekkige vlekken gebruikt u een heetwaterspray-extractiemachine of een 3-in-1 spray- en
borstelreiniger

Periodiek onderhoud
De hierboven beschreven procedures voor regelmatige reiniging moeten worden toegepast om een optimale werking
en optimaal uiterlijk van het product te behouden.
Coral kan tot 94% van het vuil en vocht uit een gebouw weren. De frequentie van het periodieke onderhoud is
afhankelijk van de efficiency van het regelmatige poetsbeurten in verhouding tot de hoeveelheid verkeer, het soort vuil
en de hoeveelheid vuil die bij de afzonderlijke ingangen of locaties gebruikelijk is.
Opgelet: Wanneer vuil wordt verwijderd door middel van sprayextractie met heet water, wacht u 24 uur voordat u de
vloer gebruikt of heteluchtdrogers gebruikt om de droogtijd te verkorten.

Vlekkenreiniging
• 	Gebruik een schone droge witte doek, spuit een pH neutrale vlekkenreinigingsspray op de vlek en bewerk de vlek van
buiten naar het midden. Herhaal dit als de vlek niet verdwijnt. Spoel grondig af met schoon water en laat de vloer vóór
gebruik drogen. Gebruik geen bleekmiddelen; deze zouden het product kunnen beschadigen en de kleur kunnen
aantasten.

Preventieve richtlijnen
voor een doeltreffende
vloerverzorging
Algemene tips
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.
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.
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.
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.

Vlekken veroorzaakt door

Verwijderen met

Droge gemorste substanties

Verwijder eventuele
morsrestanten en stofzuig
grondig

Kauwgom

Gebruik speciale kauwgomverwijderaar op gelbasis

Vlek is teruggekomen

Dit kan achtergebleven
reinigingsmiddel zijn of de
vlek is na het reinigen niet
goed afgespoeld

Test bij de minste twijfel het reinigingsproduct op een staal of
op een minder zichtbare plaats van de vloerbedekking.
Aanbevolen vloeronderhoudsproducten
Gebruik hiervoor alleen pH-neutrale, niet-schuimende schoonmaakmiddelen voor tapijten van nylonvezels.
Neem contact op met uw leverancier als u alternatieve producten
wilt gebruiken. Hij kan u ongetwijfeld meer informatie en
begeleiding geven.
Contacteer ons:
Web: www.forbo-flooring.be
Email: info.belgium@forbo.com
Telefoon: +32 2 464 10 10

