
 

 

 

Vloerverzorging Colorex SD en EC  
Het verzorgingssysteem voor geleidend projectvinyl Colorex SD en EC 

 

Na installatie  

Grof vuil verwijderen en stofwissen 

Machinaal schrobben met een neutraal  

vloerreinigingsmiddel 

Neem het vuile water op met een waterzuiger 

Mop na met schoonwater 

 

 

Dagelijks 

Verwijder stof en ander losliggend vuil 

Verwijder vlekken 

 

 

Periodiek   

Mop de vloer met een neutraal   

reinigingsmiddel  

Neem het vuile water op 

Eventuele streepvorming verwijderen door 

de vloer op te wrijven met een eenschijfsmachine  

met een blauwe pad 

 

 

Incidenteel 

Reinig de vloer door te schrobben met  

een eenschijfsmachine met een blauwe pad en 

een neutraal reinigingsmiddel 

Neem het vuile water op 

Mop na met schoon water 

 

 

Let op 

Wij raden af om polymeerlagen en dergelijke op dit type vloer aan te brengen. Deze 

zullen de doorgangsweerstand van de vloer ongunstig beïnvloeden. 

  

 

Richtlijnen effectieve vloerverzorging 
Bescherm nieuw geïnstalleerde vloeren. 

Alle nieuw geïnstalleerde vloeren dienen te worden afgedekt en beschermd tegen 

beschadigingen die kunnen ontstaan tijdens de bouwperiode. 

 



 

 

Dagelijks onderhoud heeft een grotere invloed en is meer kosteneffectief dan laag 

frequent groot onderhoud. Het uitvoeren van het dagelijks en periodiek onderhoud in 

de juiste frequentie is daarom erg belangrijk. 

 

 

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 94% 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. 

 

De juiste frequentie hanteren 

Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de ruimten en de 

verdieping dient de onderhoudsfrequentie worden vastgesteld. 

 

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. 

 

De stoelpoten dienen voorzien te zijn van deugdelijke doppen 

Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak van de vloer, omdat zand  

onder de doppen een schurende werking heeft. De doppen dienen een zachter 

oppervlak te hebben zonder scherpe randen, zoals een goede viltdop. Reiniging en 

controle van stoelpoten is van belang. Vervang tijdig de doppen die zijn beschadigd. 

Bureaurolstoelwielen dienen van een zacht materiaal te zijn, geschikt voor vlakke 

vloerbedekkingen. 

 

 

 


