ONDERHOUDSADVIES PVC / VINYL VLOEREN
De meeste Vinyl vloeren hebben een sterke beschermende finish die de schoonmaak en het
onderhoud eenvoudig maakt. Dit onderhoudsadvies is onder andere geschikt voor de
Vinylcomfort, Vinylconcept, Douwes Dekker, SilentTouch, Nuance Clic & VinyLoc.
Belangrijk
Zorg bij buitendeuren altijd voor een goede schoonloopmat om onnodige slijtage te
voorkomen. Plak verder vilt onder uw meubels om de vloer tegen krassen te beschermen.
In onze zaak zijn zowel kwalitatief hoogwaardige viltstrips (kasten/tafels e.d.) als viltglijders
(voor bv stoelen) te krijgen.
Dagelijkse reiniging en onderhoud
Normale dagelijkse reiniging van een PVC-vloer kan door de vloer te stofzuigen (in
borstelstand of eventueel voorzien van een speciale harde vloeren borstel) of met een
stofwisser voorzien van stofwisdoekjes. Verder kan een PVC-vloer tussendoor worden
gereinigd met in water opgeloste speciaalreiniger (bv James Vinylreiniger of Lecol PVC
Cleaner OH59). Deze middelen lossen vuil en vet op en verwijderen eenvoudig de meeste
vlekken.
Periodieke reiniging en onderhoud
Indien de vloer dof wordt, een looppad, kleine krasjes of beschadigingen vertoont kunt u de
vloer een opfrisbeurt geven door er een nieuwe polishlaag aan te brengen. Met een polish
beschermt u de basisbeschermlaag. Vervolgens slijt de aangebrachte laag polish in plaats
van de toplaag.
Hoe vaak onderhoud uitvoeren?
Hoe vaak u een polishlaag op uw vloer aanbrengt is afhankelijk van uw gezinssituatie en
leefgewoonte. Een gemiddelde op basis van ervaringen is ca. één a twee keer per jaar.
Werkwijze
Als de vloer sterk vervuild is dient u die vloer eerst grondig te reinigen met een PVC-polishremover zodanig dat de vloer absoluut schoon, vet- en wasvrij is. Aansluitend met schoon
water naspoelen. Hierna kunt u een (nieuwe) laag PVC Polish onverdund aanbrengen. Let
op: het aanbrengen van de 1ste laag PVC Polish kan pas 14 dagen na het plaatsen van uw
vloer! Polish voor gebruik goed schudden. Breng de polish met een speciale polishverdeler
gelijkmatig aan op een volkomen droge vloer. Laat de vloer geheel drogen. Niet boenen,
wrijven of poetsen. Nadat u ca. 3x een laag vinylpolish heeft aangebracht dient u de vloer
altijd eerst te schrobben met een Remover, volgens de aanwijzing op de verpakking. Let op
niet te nat!
Overige vlekken
Voor de verwijdering van schoenstrepen, viltstift, cosmetica, inkt, balpen, vet, dispersieverf,
lakken en watervaste lijmresten op de PVC vloer kan ook de Remover toegepast worden.
Hans van Nunen Parket – Stationsstraat 106 – Deurne – 0493-351640 – 06-51437326
www.hansvannunen.nl - info@hansvannunen.nl

