Preventieve richtlijnen voor een effectieve vloerverzorging
Selecteer vuilverhullende kleuren en dessins bij intensief gebruik.
Kleur en dessin hebben een doorslaggevende invloed op de vuilgevoeligheid van de vloer.

sterk vuilgevoelig - matig vuilgevoelig - weinig vuilgevoelig

Een combinatie van kleuren en de juiste dessins kan de vuilgevoeligheid nog verder beïnvloeden en u veel ergernis besparen. Sterk
gemêleerde en gedessineerde vloerbedekkingen zijn dan ook bij
uitstek geschikt voor toepassing in ruimtes met intensief verkeer, zoals
drukbelopen gangen en vlekgevoelige kantines en restaurants.
Een vloer met vuilverhullende eigenschappen zal er veel langer
netjes uitzien, terwijl lichte en effen vloeren, ondanks dat zij technisch
vergelijkbaar zijn, meer onderhoud vragen.
Investeer in een effectieve schoonloopzone bij alle toegangen.
Coral schoonloopmatten houden bij toepassing van de juiste afmeting 94% van het inloopvuil tegen. Hier door wordt de achterliggende
vloerbedekking beschermd tegen vuil en krassen, maar worden ook
de onderhoudskosten gereduceerd en het uiterlijk geoptimaliseerd.
Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur
telkens minimum ca. 6 meter lang.

Voorzie drukverdelende bescherming onder het meubilair, afgewerkt
met zachte kunststof of vilt.
Controleer de bureaustoelen op geschikte zachte wielen en vergeet
deze ook niet mee te reinigen. 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 beschadigd zijn.
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Bescherm de vloer tijdens bouw- en schilderwerken met een Forbo
beschermfolie.
De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de
werkzaamheden beschermd te worden met een aangepaste folie
of andere bescherming in functie van de te verwachten belasting
en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van
de vloerbekleding zonder vlekken, krassen of andere mechanische
beschadigingen.
Hoe vaak heeft úw vloer verzorging nodig?
De frequentie waarmee u de verzorgingswerkzaamheden in de praktijk uitvoert, is volledig afhankelijk van de aard van de vervuiling, de
kleur van de vloer en de gebruiksintensiteit. Wordt er veel zand mee
naar binnen gelopen? Ligt de vloer bij de entree of juist op de bovenverdieping? Er is een veelheid aan factoren die bepalend zijn voor het
opstellen van een onderhoudsschema voor uw specifieke situatie. Uw
Forbo adviseur helpt u hier graag bij.
Schoonmaak van grote en vrije ruimten
Reiniging van middelgrote en grote, licht bezette ruimten (inkomhal,
gang, etc) in o.a. supermarkten, scholen, hotels, restaurants, ziekenhuizen, laboratoria en sportaccommodaties kan efficiënt schoongemaakt
worden met behulp van gecombineerde schrob/zuigmachines. Deze
machine wordt voorzien van water en een gecombineerd reinigingsen onderhoudsmiddel, hij schrobt de vloer en zuigt het vervuilde
water in één enkele beweging. Maak hierbij gebruik van een geschikte
pad. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.
Vlekkenpreventie
Gemorste vloeistoffen en ander vuil moet altijd zo snel mogelijk
verwijderd worden. Verwijder de vlekken zodra u ze ontdekt. Probeer
het product voor het verwijderen op een staal of op een verborgen
plaats. De meeste vlekken kunnen veilig worden verwijderd met een
droge doek of water, een reinigingsproduct, white spirit of alcohol (in
deze volgorde). Gebruik geen alkalische producten (ammonia, soda)
of krachtige oplosmiddelen zoals aceton voor het verwijderen van vlekken. Deze producten zijn zowel schadelijk voor mensen als voor uw
vloer. De behandelde vlek goed naspoelen met water. Voor informatie
over het verwijderen van specifieke vlekken verwijzen wij u door naar
de technische dienst op het nummer 02 464 10 52.
Droogkamerfilm.
Marmoleum en alle andere linoleumproducten (Bulletin Board)
kunnen op het eerste zicht een andere kleur hebben dan waarvoor
is gekozen. Linoleum is een uit natuurlijke grondstoffen vervaardigd
product. Wanneer tijdens het productieproces bij het naoxideren
(drogen) de juiste hardheid en veerkracht wordt bereikt, zal op het
linoleum een geelachtige waas, de zogenaamde droogkamerfilm
ontstaan. Deze droogkamerfilm komt meestal voor als een egale waas
maar kan zich ook in streepvorm manifesteren. Op lichte kleuren is
dit het duidelijkst zichtbaar. Zodra linoleum aan het dag- licht wordt
blootgesteld, verdwijnt deze droogkamerfilm vrij snel. Bij kunstlicht zal
dit, afhankelijk van de mate van verlichting, langer duren.
Conclusie: de droogkamerfilm zal onder invloed van licht geheel verdwijnen.
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