Vloeren
onderhoudsadvies

Algemeen

PVC / Vinyl

Onderhoud en verzorging

Na installatie
•

PVC / Vinyl vloer stofwissen of stofzuigen (parketborstel).

onderhoudsplan noodzakelijk om vloeren in optimale conditie

•

PVC / Vinyl machinaal reinigen en opwrijven (toevoeging

Vloeren worden dagelijks belast. Daarom is een goed
te houden. De dagelijkse of wekelijkse schoonmaak op de juiste
manier inrichten kan er voor zorgen dat periodiek onderhoud of

PUR reiniger).
•

Begin het onderhoud goed met ons Vloer Zeker Abonnement.

een basisbehandeling uitgesteld kan worden.
Voor elke vloer het juiste advies. Informatie over schoonmaken
en uitleg over specifieke vloeren worden hiernaast en op de
achterzijde beschreven.

Dagelijks onderhoud
•

PVC / Vinyl vloer stofwissen of stofzuigen (parketborstel).

•

Vlekken verwijderen / alleen indien noodzakelijk op de juiste
manier moppen (toevoeging PUR Reiniger).

Onderhoudsproducten
•

PUR reiniger

•

Spotter

•

Duospray

•

Onderhoudskit

•

Meubelbescherming (glijders)

DUOFORT Vloer Zeker Abonnement

Het Vloer Zeker Abonnement is ontwikkeld voor een op maat
gemaakt onderhoudsplan aan uw vloeren. Met dit concept weet u
zeker dat uw vloer op de juiste manier onderhouden worden. Een
optimaal resultaat en de levensduur van uw vloer wordt met jaren

Wekelijks onderhoud
•

PVC / Vinyl vloer stofwissen of stofzuigen (parketborstel).

•

PVC / Vinyl indien noodzakelijk machinaal reinigen met
schrobzuigmachine met juiste pad (toevoeging PUR
Reiniger).

Periodiek onderhoud
•

PVC / Vinyl machinaal periodiek (laten) onderhouden d.m.v.
intensief machinaal reinigen en opwrijven.

•

Entreezone(s) machinaal periodiek cilindrisch borstelend diep
reinigen.

verlengd.

Onthoud u goed
Mocht u meer informatie wensen dan verzoeken wij u
contact op te nemen met een onze verkoop binnendienst.
Zij helpen u graag verder.

•

Het behoud van vloeren begint met juiste entreezone(s).

•

Gebruik geen agressieve oplosmiddelen/reinigingsmiddelen.

•

Gebruik zachte glijders en wielen onder de stoelen

Linoleum

Tapijt

Na installatie

Na installatie

•

Linoleum stofwissen of stofzuigen (parketborstel).

•

Linoleum machinaal reinigen en opwrijven (toevoeging PUR
reiniger).

•

•

borstelstofzuiger.
•

•

Linoleum stofwissen of stofzuigen (parketborstel).

•

Vlekken verwijderen / alleen indien noodzakelijk op de juiste

Dagelijks onderhoud
•

Wekelijks onderhoud
•

Linoleum stofwissen of stofzuigen (parketborstel).

•

Linoleum indien noodzakelijk machinaal reinigen met
schrobzuigmachine met juiste pad (toevoeging PUR

Tapijt stofzuigen met een elektronisch aangedreven
borstelstofzuiger.

•

Vlekken verwijderen met Spotter en/of Duospray volgens
advies vlekkenwijzer.

manier moppen (toevoeging PUR Reiniger).

Wekelijks onderhoud
•

Tapijt stofzuigen met een elektronisch aangedreven
borstelstofzuiger.

•

Reiniger).

Vlekken verwijderen met Spotter en/of Duospray uit onze
onderhoudskit tapijt.

Periodiek onderhoud

Linoleum machinaal intensief (laten) onderhouden d.m.v.

Periodiek onderhoud
•

intensief machinaal reinigen en opwrijven.
•

Begin het onderhoud goed met ons Vloer Zeker Abonnement.

Begin het onderhoud goed met ons Vloer Zeker Abonnement.

Dagelijks onderhoud

•

Tapijt stofzuigen met een elektronisch aangedreven

Entreezone(s) machinaal periodiek cilindrisch borstelend diep

Tapijt machinaal periodiek cilindrisch borstelend (laten)
onderhouden d.m.v. de encapsulation methode

•

Entreezone(s) machinaal periodiek cilindrisch borstelend diep

reinigen.

reinigen.

Onthoud u goed
•

Het behoud van vloeren begint met juiste entreezone(s).

Onthoud u goed
•

Het behoud van vloeren begint met juiste entreezone(s).

•

Gebruik geen agressieve oplosmiddelen/reinigingsmiddelen.

•

Gebruik geen agressieve oplosmiddelen/reinigingsmiddelen.

•

Gebruik zachte glijders en wielen onder de stoelen.

•

Gebruik harde glijders en wielen onder de stoelen.
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