Droge reiniging

Onderhoud op lange termijn

De gietvloer is gemakkelijk droog te reinigen

De gietvloer is een duurzame vloerafwerking.

met behulp van een swiffer. Door de statische
werking van de stofdoekjes neemt u vuil en
stof gemakkelijk op. Stofzuigen kunt u doen
met een zachte tapijtborstel. De swiffer is verkrijgbaar
in diverse maten. U kunt afhankelijk
van de grootte van de ruimte kiezen voor een
40cm, 60cm of een 90cm breed frame. Voor
zeer grote ruimtes is een breed frame of een
boenmachine aan te bevelen.

Echter, alles is aan slijtage onderhevig.
Omdat de gietvloer uit meerdere lagen is
opgebouwd en de kleurlaag een vrijwel
onbeperkte levensduur heeft, is het mogelijk
om de toplaag te vervangen. De vloer wordt
daarvoor licht opgeruwd en voorzien van
een nieuwe transparante toplaag.
Belangrijke informatie
Gebruik voor de reiniging van uw gietvloer
nooit een schuurspons of schuurmiddel. Door
de schurende werking laat dit namelijk een
matte plek achter.
Neem voor specifieke tips of een passend
advies contact met ons op.
Advies belasting

Natte reiniging

We adviseren om onder alle meubels wit vilt

Door haar poriëndichtheid is de gietvloer

Hetzelfde geldt voor rubber- en houten voorwerpen.

eenvoudig nat te reinigen met een dweil.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat u
telkens een schone dweil gebruikt. Gebruik
van een schoonmaak- of reinigingsmiddel is
niet direct noodzakelijk. Met schoon en
lauw water is de gietvloer in de regel zeer
goed reinigbaar. Voor een gegarandeerd
schoon en streeploos resultaat adviseren wij
het gedweilde vloerdeel met een ramentrekker
na te trekken. Voor een intensere reiniging
bij zwaarder vervuilde vloeren kunt u gebruik
maken van onze vloerreiniger (te bestellen
via info@tendenzadesig.nl). Deze kunt u van
0,5% tot 5% toevoegen aan water, afhankelijk
van de vuilgraad. Voor grotere ruimtes adviseren
we hiervoor ook het gebruik van een
boenmachine of een schrob zuigmachine.
Belangrijk hierbij is het gebruik van een witte
pad onder uw machine, andere pads kunnen
de vloer beschadigen.

te plaatsen om krassen te voorkomen.
Wij hebben zeer goede ervaringen
met de beschermdoppen van
www.scratchnomore.nl.
Lees onderstaand aandachtig door:
Vloerkleden en matten adviseren wij te
voorzien van een ondertapijt. Er kan namelijk
vlekvorming ontstaan door tannines,
antioxidanten, plasticizers, enzovoorts. Onder
andere bepaalde hout- en rubbersoorten
bevatten migreerbare producten die onder
gewichtsdruk vlekken kunnen veroorzaken.
Deze vlekvorming wordt verder bevorderd
door verhoogde vochtigheid en verhoogde
temperatuur. Deze vlekken zijn niet meer te
verwijderen en zullen verdonkeren onder UV
belasting. Voorbeelden van producten welke
tannines (looizuren) bevatten zijn o,a hennep
matten of schoenzolen, kokosmatten, wollen
tapijten, jute, koffie en rode wijn.

