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Heeft u nog vragen over LiquidDesign?
Voor technisch advies kunt u bellen naar de afdeling Technische Adviezen: 075 627 16 30
of met uw Technisch-commercieel adviseur.

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Postbus 130, 1520 AC  Wormerveer
T 075 627 16 00
info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl
Technische adviezen 075 627 16 30

De 312 Conditioner is verkrijgbaar bij uw installateur



HANDMATIG

Reiniging na installatie
Door de vloer meteen een bescherming te geven met 312 Conditioner 
zal vuil minder snel aanhechten aan de vloer en daarna makkelijker te 
reinigen zijn. 

Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen of stof-
wissen. Mop de vloer met 312 Conditioner (250 ml op 10 liter water). 
Neem het vuile water op met een droge mop of waterstofzuiger. 
Mop na met schoon water. Breng vervolgens een laag 312 Conditioner 
aan (250 ml op 10 liter water) met een schone mop. Laat de vloer 
drogen.

Dagelijkse reiniging
Verwijder los vuil, stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen. Verwij-
der vlekken met 312 Conditioner en een licht vochtige mop.

Periodiek onderhoud
Verwijder los vuil, stof door de vloer te stofzuigen of 
stofwissen. Schrob met 312 Conditioner (250 ml op 10 liter 
water) en een zachte schrobborstel. Neem het vuile water 
op met een droge mop of waterstofzuiger. 
Mop na met schoon water. Laat de vloer drogen. Breng 
vervolgens een laag 312 Conditioner aan (250 ml op  
10 liter water) met een schone mop. Laat de vloer drogen.

Incidenteel
Verwijder los vuil, stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen. 
Schrob met 312 Conditioner (250 ml op 10 liter water) en een zachte 
schrobborstel. Neem het vuile water op met een droge mop of water-
stofzuiger. Mop na met schoon water. Breng vervolgens een laag  
312 Conditioner aan (250 ml op 10 liter water) met een schone mop. 
Laat de vloer drogen.

RICHTLIJNEN VOOR EEN 
EFFECTIEVE VLOERVERZORGING
Bescherm nieuw geïnstalleerde vloeren. Alle nieuw geïnstalleerde vloeren dienen beschermd te worden tegen beschadigingen die 
kunnen ontstaan tijdens de bouwperiode. De laklaag is na 1 dag beloopbaar maar pas na 8 dagen volledig uitgehard. Hierna kan de 
vloer worden afgedekt of worden bewerkt met 312 Conditioner. 

Dagelijks onderhoud heeft een grotere invloed en is meer kosteneffectief, dan laagfrequent groot onderhoud. 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, uni en effen kleuren, ondanks dat zij technische vergelijkbaar zijn, meer onderhoud vragen. 

Het onjuist gebruiken van reinigers met hoge pH-waarde of chloor- of bleekmiddelen kan de vloer beschadigen. Bij het toepassen 
van microvezelsystemen als vloerverzorgingssysteem adviseren wij om een geschikt pH-neutraal reinigingsmiddel te gebruiken en 
daarnaast periodiek onderhoud toe te passen. 

MACHINAAL
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zal vuil minder snel aanhechten aan de vloer en daarna makkelijker te 
reinigen zijn. 

Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen of stofwis-
sen. Reinig de vloer door te schrobben met een duospeed een-
schijfsmachine voorzien van een rode pad. Voeg 312 Conditioner toe 
(250 ml op 10 liter water) en zorg ervoor dat er in een laag toerental 
(150 -175) geschrobd wordt. Neem het vuile water op met een droge 
mop of waterzuiger. 
Na droging de vloer een nieuwe basislaag geven van 312 Conditioner 
op de volgende wijze: 
Meng in een spray flacon de 312 Conditioner met water (250 ml op 
10 liter water). Spray het mengsel op de vloer. Verdeel vervolgens 
met de eenschijfsmachine, op een hoger toerental (300-350 toeren) 
en met een schone rode pad, de spray verder over de vloer. De vloer 
is hierna direct beloopbaar.

Dagelijkse reiniging 
Verwijder stof en ander losliggend vuil door te stofwissen of te stof-
zuigen. Verwijder vlekken met 312 Conditioner.

Periodiek onderhoud
Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen of stofwis-
sen. Reinig de vloer door machinaal te schrobben met een duospeed 

BASISVOORWAARDEN VLOERVERZORGING 

Bij vloerverzorging is het van belang aan een aantal basisvoorwaarden 
te voldoen. 

Een adequate vuilopvang bij de entree.
Coral schoonloopmatten houden bij toepassing van de juiste afmeting 
90% van het inloopvuil tegen. Hierdoor wordt een achterliggende 
vloerbedekking beschermd tegen vuil en krassen, maar worden ook de 
onderhoudskosten gereduceerd en het uiterlijk geoptimaliseerd. Ideaal 
is een schoonloopmat met een lengte van ca. 6 meter.
 
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 opdracht-
gever zelf of een schoonmaakbedrijf de vloerverzorging uitvoeren, 
handmatig door middel van dweilen of machinaal. 

De juiste frequentie hanteren.
Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de ruimten, 
de verdieping dient de onderhoudsfrequentie te worden vastgesteld. eenschijfsmachine voorzien van een rode pad. Voeg 312 Conditioner 

toe (250 ml op 10 liter water) en zorg ervoor dat er in een laag toe-
rental (150 -175) geschrobd wordt. Neem het vuile water op met een 
droge mop of waterzuiger.
 
Incidenteel bij een zeer ernstig vervuilde vloer
Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen of stofwis-
sen. Reinig de vloer door machinaal te schrobben met een duospeed 
eenschijfsmachine voorzien van een rode pad. 
Voeg 312 Conditioner toe (250 ml op 10 liter water) en zorg ervoor 
dat er in een laag toerental (150 -175) geschrobd wordt. Neem het 
vuile water op met een droge mop of waterzuiger. Na droging de 
vloer een nieuwe basislaag geven van 312 Conditioner op de volgen-
de wijze:  
Meng in een spray flacon de 312 Conditioner met water (250 ml op 
10 liter water). Spray het mengsel op de vloer. Verdeel vervolgens 
met de eenschijfsmachine, op een hoger toerental (300-350 toeren) 
en met een schone rode pad, de spray verder over de vloer. De vloer 
is hierna direct beloopbaar.

Voor meer productinformatie verwijzen wij u naar de recente pro-
ductinformatiebladen te vinden op onze website www.eurocol.nl en/
of de verpakkingen van de toe te passen producten.

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.

Tip: Voorzie de stoelpoten van deugdelijke doppen. 
Om uw vloer te beschermen tegen verstoringen in het opper-
vlak, dienen stoelpoten voorzien te zijn van de juiste deug-
delijke doppen voor uw LiquidDesign vloer. Het advies is een 
dop met een zacht oppervlak, zonder scherpe randen, zoals 
een goede vilten dop. Bureaurolstoelwielen dienen van een 
zacht materiaal te zijn, geschikt voor vlakke vloerbedekkingen. 
Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak 
van de vloer, omdat zand eronder een schurende werking 
heeft. Reinigen en controle van stoelpoten is van belang. 
Vervang tijdig de doppen die zijn beschadigd. 
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