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RICHTLIJNEN VOOR EEN 
EFFECTIEVE VLOERVERZORGING
NEEM VOORZORGSMAATREGELEN

Vervuiling die niet ontstaat, hoef je ook niet weg te nemen. Neem daarom altijd goede schoonloopmatten bij de entrees op in het 
projectontwerp. Dat scheelt niet alleen in het schoonmaken van de vloer, het helpt ook krassen in de toplaag voorkomen. Kijk ook 
naar rollend en staand meubilair dat in de ruimte zal worden toegepast en bespreek dit met de klant: is er rekening gehouden met 
de juiste beschermdoppen en wielen? Belangrijk is ook om vooraf het vloerverzorgingssysteem met de opdrachtgever door te 
nemen. Wie gaat de vloer reinigen en hoe? Een uitstekend moment om de klant te wijzen op de speciale Eurocol Conditioners voor 
reiniging en onderhoud.

Voor BetonDesign en FloorColouring is er de 312 Conditioner, voor 
LiquidDesign de 359 LiquidDesign Conditioner. Ze reinigen de vloer 
en laten een beschermende film achter, waardoor vuil zich minder 
snel hecht. Hierdoor is de vloer nadien gemakkelijker te reinigen.

Elke reiniging begint met het stofzuigen of wissen van de vloer.

HANDMATIG REINIGEN

Na installatie
Mop de vloer met 250 ml Conditioner op 10 liter water. Neem het 
vuile water op met een droge mop of waterzuiger. Mop de vloer 
na met schoon water en breng met een schone mop een laag 
Conditioner aan in dezelfde mengverhouding. Laat de vloer drogen.

Dagelijkse reiniging 
Verwijder vlekken met de Conditioner en een licht vochtige mop.

Periodiek onderhoud
Schrob de vloer met de Conditioner en een zachte schrobborstel. 
Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger en 
mop na met schoon water. Laat de vloer drogen. Breng een laag 
Conditioner (250 ml/10 l) aan met een schone mop en laat de vloer 
drogen.
 
Incidenteel bij een zeer ernstig vervuilde vloer
Schrob de vloer met de Conditioner en een zachte schrobborstel. 
Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger en mop 
na met schoon water. Breng een laag Conditioner (250 ml/10 l) aan 
met een schone mop en laat de vloer drogen.

WIJS OP DE BASISRICHTLIJNEN

Als de klant zich houdt aan de basisrichtlijnen en onderhoudsadviezen, zal deze meer en langer plezier hebben van een Eurocol-designvloer. Zo 
is het van belang dat los vuil, stof en zand dagelijks wordt verwijderd. Daarnaast moet ook de juiste frequentie worden opgevolgd voor periodiek 
onderhoud. Wijs de klant ook op de risico’s van het werken van reinigingsmiddelen met een hoge pH-waarde of chloor- en bleekmiddelen. Ook 
wanneer de klant de facilitaire dienst heeft uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf.

OVERTUIG DE KLANT: MAAK EEN PROEFSTUK

Helaas komen we in de praktijk nog weleens designvloeren tegen die er na verloop van tijd niet al te florissant bij liggen. Vooral in intensief 
belopen ruimtes, zoals scholen, komt dit voor. Soms leidt dit zelfs tot klachten gericht aan de projectinrichter, terwijl het vrijwel altijd een kwestie 
is van niet goed reinigen. In een dergelijk geval is het goed om een proefstuk te maken met een Eurocol Conditioner. Het resultaat zal de klant 
beslist overtuigen van de noodzaak van een goed onderhouds- en reinigingsmiddel én de juiste methodiek.

MACHINAAL REINIGEN

Na installatie
Schrob de vloer met 250 ml Conditioner op 10 liter water en een 
duospeed-eenschijfsmachine met een rode pad, in een laag 
toerental (150-175 tpm). Neem het vuile water op met een droge 
mop of waterzuiger. Breng na droging van de vloer een nieuwe 
basislaag Conditioner aan door het mengsel op de vloer te sprayen. 
Verdeel de spray vervolgens met de eenschijfsmachine op een hoger 
toerental (300-350 tpm) en met een schone rode pad verder over de 
vloer. Hierna kan de vloer direct worden belopen.

Dagelijkse reiniging 
Verwijder vlekken met de Conditioner en een licht vochtige mop.

Periodiek onderhoud
Schrob de vloer met 250 ml Conditioner op 10 liter water en een 
duospeed-eenschijfsmachine met een rode pad, in een laag toerental 
(150-175 tpm). Neem het vuile water op met een droge mop of 
waterzuiger. Laat de vloer drogen.
 
Incidenteel bij een zeer ernstig vervuilde vloer
Schrob de vloer met 250 ml Conditioner op 10 liter water en een 
duospeed-eenschijfsmachine met een rode pad, in een laag toerental 
(150-175 tpm). Neem het vuile water op met een droge mop of 
waterzuiger. Breng na droging van de vloer een nieuwe basislaag 
Conditioner aan door het mengsel op de vloer te sprayen. Verdeel de 
spray vervolgens met de eenschijfsmachine op een hoger toerental 
(300-350 tpm) en met een schone rode pad verder over de vloer. 
Hierna kan de vloer direct worden belopen.

Tip: Voorzie de stoelpoten van deugdelijke doppen. 
Om uw vloer te beschermen tegen verstoringen in het 
oppervlak, dienen stoelpoten voorzien te zijn van de juiste 
deugdelijke doppen voor uw 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. De 312 Conditioner en 359 LiquidDesign Conditioner 

zijn verkrijgbaar bij uw installateur.
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