Reinigingsadvies Pu-

Vochtige reiniging gietvloer

gietvloer

Vochtige reiniging is bedoeld om de gietvloer grondig te
reinigen en een vette laag op gietvloer te voorkomen.
Vochtig reinigen door middel van water is in de regel
voldoende. Gebruik koud of lauw water, heet water laat
kalkafslag na. Het gebruik van een reinigingsmiddel is
niet noodzakelijk. Wanneer u toch
schoonmaakmiddelen gebruikt, gebruik dan absoluut
geen schoonmaakmiddel met zeep of een schurende
werking. Let er wel op dat schoonmaakmiddelen een
vette laag kunnen achterlaten. De beste oplossing is de
vloer behandelen met een ontvettend middel. Wij
hebben speciale gietvloerreiniger in ons aanbod. Bij
hardnekkige vervuiling of iets grondigere reiniging, is
het aangeraden om gietvloerreiniger/ontvetter
(voldoende afgelengd met water!) een 10-tal min. te
laten inwerken zodat het product zijn werk kan doen.
Dan terug opnemen en naspoelen met koud water.
Voor het grondig reinigen van de gietvloer kan u gebruik
maken van een witte doodle bug of witte pad. Andere
pads zouden een schadelijke werking kunnen hebben
op de gietvloer.

Na plaatsing
U kunt de vloer niet direct reinigen met water. Het
duurt ongeveer 2 weken vooraleer de vloer grondig
schoon gemaakt kan worden met water en een neutraal
schoonmaakmiddel. Ook wanneer u in de eerste weken
bijvoorbeeld een koffie kopje of iets dergelijks op uw
vloer zet en u krijgt een kring, NIET SCHOONMAKEN,
hier bedoelen we mee: ga niet vegen maar gewoon
afdeppen en u zult zien dat de vlek verdwijnt.
Het onderhouden van een gietvloer is minimaal.
Schuren met borstel en zeep is verleden tijd! 1 of 2 x
stofzuigen (of swiffen)/week is voldoende. Het mag wel
met een vochtige dweil opgefrist worden. Koffie, wijn,
vet en andere vlekken kunnen, als u deze meteen
behandelt, gemakkelijk worden verwijderd. Met een
goed absorberende doek de natte plek deppen. Bij een
hardnekkige vlek kan u eventueel een sopje gebruiken.
U kunt kleine vlekken evengoed reinigen met een
vochtig doekje.
Droge reiniging gietvloer
Droge reiniging is vooral bedoeld om het ergste vuil en
stof te verwijderen. Droog reinigen kan door middel van
het gebruik van een stofzuiger of een swiffer. Door het
gladde naadloze oppervlak blijft er geen vuil achter.
Maak bij het reinigen met de stofzuiger gebruik van een
parketborstel, deze zijn in verhouding met de ‘gewone’
stofzuiger zachter.

veroorzaken - bv. www.scratchnomore.nl of
www.floorfriendly.nl
Zware objecten optillen en niet verschuiven. Door het
gewicht kunnen ze alsnog (ook met viltjes) sporen
achterlaten in de toplaag. Sleep niet met ijzer/metaal
over de vloer.
Let op voor zand en steentjes die aan de schoenzool
kunnen kleven. Deze hebben een schurend effect op de
gietvloer.
Plaats een schoonloopmat, u bent dan het ergste vuil en
vocht kwijt. Een deurmat en goede schoonloopmat doen
wonderen om veel vuil buiten te houden. Wij adviseren
een mat die voorzien is van rubber nitryl of phethalat
vrije weekmaker (deze bevat geen tantine) en is niet
schadelijk voor uw vloer - bv. https://www.storax.nl/.
Alle andere matten met een vinyl pvc bevatten zgn.
weekmakers. Een vloerkader met mat kan door ons
ingewerkt worden – geef reeds op voorhand de
afmetingen door aan uw plaatser van de chape zodat hij
een uitsparing kan maken.
Houdt uw gietvloer vrij van:

Schoenstrepen
Streepvorming door schoenen zijn gemakkelijk te
verwijderen. In de regel is het afvegen met een doek
voldoende. Wanneer een schoenstreep langere tijd op
de gietvloer zit, kan een schoenstreep iets indrogen.
Deze vlekken zijn wat hardnekkiger en kunt u het beste
verwijderen met een gietvloerreiniger.
In acht te nemen:
Voorzie uw meubels van goede viltjes, doppen of wielen
zodat ze bij verschuiven geen krassen in de vloer kunnen
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Plastic met kleurstoffen
Rubber (onder geluidsboxen, kinderwagens,
televisie, fietsen, vloermatten, … )
Metaal en roest
Inkt en (haar)verfproducten
Plakband en lijm
Vocht in combinatie met afvalstoffen van
planten, riet, …
Chemische zuren (zoals chloor, olie, … )
Laat koffie, frisdranken, wijn, bloed niet
uitdrogen op de gietvloer.

