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Forbo Floor Care - Novilon
Novilon-vloeren hebben een krachtige beschermlaag die, met eenvoudige zorg en simpel onderhoud, 
zorgt dat uw vloer er nog jarenlang goed uit blijft zien. Met de volgende instructies kunt u het beste halen 
uit uw investering in uw vloer.

Algemene richtlijnen voordat u uw vloer in gebruik neemt

•  Bescherm uw vloer preventief tegen krassen van meubels door onder tafel-, stoel- en meubelpoten 
beschermende viltjes of meubeldoppen aan te brengen. 

•   Voorkom dat er vuil en gruis op de vloer komt door bij deuren deurmatten neer te leggen. Hiermee beschermt 
u niet alleen uw vloer, maar bent u ook minder tijd kwijt met schoonmaken.

•   Sommige tapijten met een rubberen rug kunnen antioxidanten bevatten die vlekken op de vloerbedekking 
kunnen veroorzaken. Zorg dat tapijten geschikt zijn voor gebruik met vloerbedekking van vinyl en hier geen 
vlekken op veroorzaken.

•   Gebruik onderleggers onder potten, aangezien ongeglazuurde bodems vlekken kunnen veroorzaken.
•   Bescherm de vloer bij het verplaatsen van zware meubelstukken.

Reiniging na plaatsing

Verwijder na het plaatsen stof en vuil met een stofzuiger en/of stofwisser. Laat de lijm ten minste 48 uur goed 
opdrogen voordat u een natte reiniging uitvoert. Als de vloer los is gelegd en geen naden heeft, kan de vloer 
worden gedweild zodra dit nodig is.

Regelmatige reiniging

De dagelijkse reiniging van uw Novilon-vloer bestaat uit schoonmaken met een zachte bezem, een stofzuiger 
of stofwisser en het verwijderen van vlekken met een vochtige dweil of doek.
Maak de vloer periodiek schoon met een neutraal reinigingsmiddel bijvb. Forbo Monel, volgens de instructies 
van de fabrikant.
•   Verwijder vlekken snel. Gemorste natte substanties, met name vet, olie of eten dat vlekveroorzakers 

bevat (bijvoorbeeld tomatensaus) moeten onmiddellijk worden verwijderd. 
•   Gebruik nooit schurende vloeistoffen, poedervloerreinigers of schuurdoekjes.
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Vaak gestelde vragen

Hoe vaak moet ik mijn vloer reinigen?
Dit is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en de kleur 
van de vloer. Lichte kleuren moeten mogelijk vaker 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. 

Hoe verwijder ik slijtplekken?
Boen voorzichtig met een zachte schuurdoek bevochtigd met 
Forbo Monel.

Hoe kan ik zorgen dat een slecht oppervlak er beter uit gaat 
zien?
Voer onderhoud uit zoals hierboven beschreven.

Gladde vloer?
Reinig hem grondig met warm water en Forbo Monel.

Krassen?
Verwijder eventueel vuil uit de krassen en breng Forbo Monel aan.

Contacteer ons:
Web: www.forbo-flooring.be 
Email: info.belgium@forbo.com 
Telefoon: +32 2 464 10 10

Preventieve richtlijnen voor een 
doeltreffende vloerverzorging

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

Roest Oksaal- of citroenzuur in lauw 
water

Inkt Alcohol (< 70%)




