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Instructies voor stenen vloeren

Instructies voor overige vloeren

Op de volgende pagina vindt u een gedetailleerd
overzicht van de vloerpads en vloertypes.

Op de volgende pagina vindt u een gedetailleerd
overzicht van de vloerpads en vloertypes.

Als de vloer reeds is voorzien van een fijn en schoon
oppervlak, is een upgrade niet nodig. Gebruik dan
de groene Twister pad met water voor dagelijkse
reiniging. Zo blijft de vloer schoon en gaat hij met de
tijd meer en meer glanzen.

Als de vloer reeds is voorzien van een fijn en schoon
oppervlak, is een upgrade niet nodig. Gebruik
eenvoudig de groene Twister pad met water voor
dagelijkse reiniging. Zo blijft de vloer schoon en gaat
hij met de tijd meer en meer glanzen.

Als de stenen vloer mat en vuil is, raden we u aan
het volgende upgradeproces uit te voeren op basis
van de standaardmethode, of de intensieve methode, die op de volgende pagina staat beschreven;

Als de vloer mat en verweerd is, raden we u aan het
volgende upgradeproces uit te voeren op basis van
de intensieve methode, die op de volgende pagina
staat beschreven;

Stap 0 - Rode vloerpad. Gebruik voorafgaand
aan stap 1 bij extreem vuile/verweerde vloeren
voor een snel resultaat. “Reset” de vloer en
laat een schoon, mat oppervlak achter.
Stap 1 - Witte vloerpad. Reinigt diep en
verwijdert kleine krassen.
Stap 2 - Gele vloerpad. Bereidt het
vloeroppervlak voor op de laatste en
dagelijkse stap - Stap 3.
Stap 3 - Groene vloerpad.
Creëert een fijn en vuilwerend oppervlak.
Dit resultaat blijft behouden door dagelijks
gebruik van de groene vloerpad.
Droog polijsten - Droog polijsten met
een High Speed machine en een groene
Twister pad doet u wanneer u een extra
hoogglanzend resultaat wilt, of bij oppervlakken die
niet dagelijks worden geschrobd. Hiermee creëert
u een extra fijn en vuilwerend oppervlak en een
langdurig resultaat.

Stap 1 - Witte vloerpad. Reinigt diep en
verwijdert kleine krassen.
Stap 2 - Gele vloerpad.
Bereidt het vloeroppervlak voor op de laatste
en dagelijkse stap - Stap 3.
Stap 3 - Groene vloerpad.
Creëert een fijn en vuilwerend oppervlak.
Dit resultaat blijft behouden door dagelijks
gebruik van de groene schijf.

Alternatieve methode voor een snelle
upgrade van vinyl vloeren.
Stap 1 - Rode vloerpad. Reinigt diep en
verwijdert kleine krassen.
Droog polijsten - Met droog polijsten met
een High Speed machine en een groene
Twister pad creëert u een extra fijn en
vuilwerend oppervlak: de best denkbare
omstandigheden voor verdere regelmatige
reiniging met de groene Twister™ pad.

Het upgradeproces dat hierboven wordt beschreven is éénmalig indien vervolgens (dagelijks) wordt gereinigd met een groene
Twister pad. Door dagelijks gebruik van de groene Twister pad blijven de resultaten van het upgradeproces behouden en blijft
de vloer schoon en behoudt hij langdurig zijn glans.
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Twister™
Methodes voor upgraden / reinigen
Standaardmethode voor
upgraden / reinigen

Intensieve methode voor
upgraden / reinigen

Geschikt voor grotere oppervlakken waar schrobmachines worden gebruikt bij regelmatig reinigen.
Zonder extra moeite uit te voeren als onderdeel van
het gebruikelijke schoonmaakprogramma.
Wij raden 20 dagen per stap aan.

Geschikt wanneer u snel resultaat wilt of voor
kleinere ruimtes waar schrobmachines niet dagelijks
worden gebruikt. Upgraden/reinigen wordt eenmalig
uitgevoerd. We raden u aan 10 maal per stap over
hetzelfde oppervlak te gaan.

Reinigingsniveau/glans

Reinigingsniveau/glans

Dagen

0

20

Rondes 0

40

Verweerde vloer

10

20

Verweerde vloer
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Overzicht Twister™ pads en toepassing
Dagelijkse reiniging
- Openbare ruimtes

Dagelijkse reiniging
- Industrie

Upgraden
- Enkele behandeling

Dagelijkse reiniging
- High speed
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Onbehandeld beton

Stap 1

Stap 2

- Primaire reiniging
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