Reinigingsadvies
Steentapijt/marmertapijt met open structuur
Na plaatsing is de vloer al na 24u beloopbaar
en na 48u kunt u hem weer volledig in gebruik
nemen. Ten vroegste starten met poetswater 1
à 2 weken na de plaatsing.
Een siergrind vloer behoeft men minder vaak te
reinigen dan een andere vloerbedekking zoals
marmer, parket, linoleum of tapijt. Dit komt
omdat een siergrind vloer los vuil en stof voor
het oog onzichtbaar opneemt in zijn poriën
waardoor het huisstof niet door de ruimte
dwarrelt. Het onderhoud van een steentapijt of
siergrindvloer met een open structuur kan men
het best vergelijken met dat van
kamerbreedtapijt, d.w.z. minimaal 1 maal per
week stofzuigen met een goede stofzuiger (min
1200 Watt). Eventueel meerdere malen
afhankelijk van de vervuiling.
Merk op dat het de eerste weken na de
installatie gebruikelijk is dat er nog losse
steentjes kunnen worden opgezuigd.

Grindvloeren met een open structuur NOOIT
dweilen.
Het enige wat je hiermee bereikt is dat je de
vloer smeriger maakt en vlekvorming kan
optreden. Je dweilt nl. alleen de top van de
vloer en het evt vuil zit tussen de steentjes,
waar je dus met dweilen niet bij komt. Het is
wel mogelijk om met een vochtige dweil het
steentapijt op te frissen.
Een open structuur werkt vuil verbergend en is
vaak ideaal voor mensen die last hebben van
hooikoorts of een allergie voor huismijt
hebben.
Bij een vlek of bij het morsen van koffie, wijn of
frisdrank etc., pakt u een grindvloerreiniger (of
een sopje) en een harde borstel. U verwijdert
dan de vlek waarna u dit opzuigt met een
waterzuiger.

Het is raadzaam een grindvloer 1 à 2/jaar
geheel te reinigen met een grindvloerreiniger.
Het beste kunt u geen schoonmaakproducten
gebruiken met chemicaliën.
Na het schrobben van de vloer moet u het vuile
water opzuigen met een waterzuiger. Het is
altijd raadzaam om die in eigen bezit te hebben
i.v.m. het reinigen van gemorste vlekken. Met
een goede waterzuiger kunt u ook gewoon
stofzuigen.
Dit kan ook met een schrobzuigmachine. Dit
apparaat is speciaal ontwikkeld voor het
reinigen van grindvloeren. Deze is eveneens te
huur bij ons. (Past in elke kofferbak van een
auto.)

Reinigingsadvies
Steentapijt/marmertapijt
met gesloten structuur
Na plaatsing is de vloer al na 24u beloopbaar
en na 48u kunt u hem weer volledig in gebruik
nemen. Ten vroegste starten met poetswater 1
à 2 weken na de plaatsing.
Wekelijks onderhoud
Door de coating blijft stof en vuil op de vloer
liggen. U kunt dit gemakkelijk verwijderen door
regelmatig (2/week) te stofzuigen met een
krachtige stofzuiger voorzien van een zuigmond
met borstel. Een siergrindvloer met gesloten
structuur kan men wekelijks onderhouden met
dweilen (hardnekkige vlekken evt schrobben),
liefst niet te nat dweilen (geen emmers water
over de vloer gieten) indien men hem niet
nadroogt met een waterstofzuiger, omdat te
nat steentapijt langzaam opdroogt.

Grondige reiniging

Partiële bevuiling

Indien de vloer na een bepaalde tijd toch toe is
aan een grondige reiniging (1 à 2/jaar), kan
men de vloer, zowel voor de open als gesloten
structuur, reinigen met een professionele
schrobmachine. Dit toestel is in staat om een
groot deel van het geïmpregneerde water te
recupereren zodat de vloer snel weer droog zal
zijn. De vloer kan ook gereinigd worden met
een gewone waterzuiger om het resterende
water op te zuigen. Dit betekent dat de rest
moet verdampen en het dus, afhankelijk van de
temperatuur, lang kan duren voor men de vloer
weer in gebruik kan nemen.

Een voordeel van deze vloeren is dat ze geen
vocht opnemen. Het morsen van een drankje
(eveneens rode wijn of een ongelukje van een
huisdier) kunt u met een droge of vochtige
goed absorberende doek opnemen zonder een
geurtje achter te laten. U behandelt deze het
best meteen zodat de vlekken gemakkelijk
kunnen verwijderd worden. Bij hardnekkige
vlekken gebruikt u eventueel lauw water en
borstel/spons. Onmiddellijk na de behandeling
het vuile water opzuigen met een waterzuiger
en nogmaals plaatselijk naspoelen met zuiver
water en opnieuw opzuigen.

Water is vaak al voldoende om een goed
resultaat te verkrijgen. Reinigingsproducten die
bleekwater bevatten, mogen niet worden
gebruikt omdat deze een doffe afwerking
kunnen geven. Schuurmiddelen en chemische
producten moeten vermeden worden. Indien u
toch een goede reiniger wil gebruiken, raden
wij een siergrindreiniger aan.

