
Onderhoud	  Westbond	  tapijttegels	  

Dagelijks	  onderhoud	  

De	  entree	  en	  andere	  mogelijke	  probleemgebieden	  dienen	  te	  worden	  voorzien	  van	  goede	  entreevloerbedekking	  
zoals	  Coral	  teneinde	  de	  hoeveelheid	  binnengelopen	  vuil	  en	  vocht	  tot	  een	  minimum	  te	  beperken.	  Ook	  dient	  te	  
worden	  vermeden	  dat	  het	  onderhoud	  van	  andere	  vloerbedekkingen	  zoals	  hout	  of	  steen	  schade	  berokkend	  aan	  
het	  tapijt.	  
Alle	  tapijtoppervlakken	  dienen	  volledig	  te	  worden	  gestofzuigd.	  Dit	  is	  het	  belangrijkste	  onderdeel	  van	  het	  
tapijtonderhoud.	  Het	  dient	  dagelijks	  te	  gebeuren	  waarbij	  de	  stofzuiger	  tenminste	  vier	  maal	  over	  ieder	  stuk	  
tapijt	  wordt	  bewogen.	  In	  intensief	  belopen	  gebieden	  zoals	  de	  receptie,	  lifthallen	  en	  gangen	  dient	  het	  stofzuigen	  
met	  extra	  zorgvuldigheid	  te	  gebeuren.	  Goed	  stofzuigen	  kan	  alleen	  met	  een	  goede	  stofzuiger;	  alleen	  machines	  
met	  elektrisch	  aangedreven	  borstelmondstuk	  zijn	  geschikt	  voor	  gebruik	  op	  tapijt.	  De	  roterende	  borstel	  klopt	  
het	  stof	  uit	  de	  pool	  en	  richt	  deze	  weer	  rechtop	  waarna	  het	  vacuüm	  zorgt	  voor	  de	  afvoer	  van	  het	  vuil.	  
Controleer	  de	  werking	  van	  de	  borstel	  regelmatig	  en	  vervang	  de	  stofzak	  en	  de	  filters	  op	  tijd.	  Door	  het	  dagelijks	  
onderhoud	  op	  de	  juiste	  wijze	  te	  ondernemen	  kan	  95	  %	  van	  het	  vuil	  uit	  het	  tapijt	  verwijderd	  worden	  waardoor	  
het	  	  tapijt	  er	  langdurig	  goed	  blijft	  uit	  zien	  en	  ook	  de	  levensduur	  wordt	  verlengd.	  
Ook	  vlekverwijdering	  dient	  bij	  voorkeur	  dagelijks	  te	  gebeuren,	  verse	  vlekken	  zijn	  eenvoudiger	  te	  verwijderen	  
dan	  ingedroogde.	  

Periodiek	  onderhoud	  

In	  overleg	  met	  een	  gespecialiseerd	  bedrijf	  in	  vloeronderhoud	  dient	  een	  plan	  van	  aanpak	  betreffende	  het	  
periodiek	  onderhoud	  te	  worden	  gemaakt.	  Hierbij	  dient	  rekening	  te	  worden	  gehouden	  met	  het	  gebruik	  van	  de	  
vloerbedekking	  en	  externe	  omstandigheden	  zoals	  de	  hoeveelheid	  binnengelopen	  vocht.	  
Een	  reinigingsplan	  zou	  er	  als	  volgt	  kunnen	  uitzien:	  
Maandelijks:	  Vlekverwijdering	  en	  het	  droog	  of	  nat	  reinigen	  van	  drukke	  verkeersgebieden	  .	  
Drie-‐maandelijks:	  Idem	  maar	  dan	  voor	  het	  gehele	  oppervlak.	  
Jaarlijks:	  Natreiniging	  van	  het	  gehele	  oppervlak	  waarbij	  reinigingsmiddelen	  worden	  gebruikt.	  Belangrijk	  hierbij	  
is	  dat	  de	  juiste	  machines	  en	  middelen	  worden	  gebruikt	  en	  er	  geen	  zeepresten	  in	  het	  tapijt	  mogen	  achterblijven.	  
Na	  de	  reiniging	  kan	  de	  pool	  worden	  gericht	  met	  een	  tapijthark.	  
	  

Bij	  klachten	  

Vaker	  voorkomende	  problemen	  

Het	  meest	  voorkomende	  probleem	  is	  het	  loslaten	  van	  de	  tegel	  van	  de	  vloer.	  Dit	  kan	  alleen	  opgelost	  worden	  
door	  de	  tegel	  opnieuw	  vast	  te	  plakken.	  Controleer	  of	  een	  geschikte	  lijm	  is	  gebruikt.	  
Indien	  de	  tegels	  door	  een	  calamiteit,	  zoals	  waterschade,	  los	  zijn	  gekomen	  kan	  alleen	  een	  professioneel	  
vloerenbedrijf	  zorgen	  voor	  het	  weer	  op	  veilige	  wijze	  leggen	  van	  de	  tegels.	  Gebieden	  waar	  de	  tegels	  niet	  goed	  
liggen	  kunnen	  struikelgevaar	  opleveren	  en	  dienen	  dan	  ook	  niet	  belopen	  te	  worden.	  
	  

Statische	  elektriciteit	  

Westbond	  tegels	  voldoen	  aan	  de	  normen	  betreffende	  staticiteit	  volgens	  IBM/ICL.	  Klachten	  zijn	  gewoonlijk	  te	  
wijten	  aan	  een	  te	  lage	  luchtvochtigheid.	  Bij	  extreem	  lage	  luchtvochtigheidwaarden	  kan	  er	  zich	  een	  electrische	  
lading	  vormen	  tussen	  de	  vezels.	  De	  luchtvochtigheid	  dient	  niet	  onder	  de	  40	  %	  te	  komen.	  	  

Mocht	  u	  na	  het	  lezen	  van	  deze	  brochure	  nog	  vragen	  hebben	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  onze	  technical	  services	  
afdeling:	  	  +31	  (0)75	  6273273	  


