Reiniging en Onderhoud Flexi-Tile PVC kliktegels
De Flexi-Tile PVC kliktegels hebben een verhard oppervlak dat ervoor zorgt dat de vloertegels snel en eenvoudig te
reinigen zijn met een vochtige dweil. Het advies is wel om geen overtollig water te gebruiken. Om de glanzende
uitstraling te behouden kan gebruik gemaakt worden van een laag vinyl polish.
Flexi-Tile kliktegels zijn resistent tegen de meeste chemicaliën. Overmatig morsen van chemicaliën moet echter
voorkomen worden en in het geval van direct verwijderd worden.
Voorbereiding reiniging
Grondig vegen van de vloer om al het stof en vuil te verwijderen.
Reiniging
Grondig reinigen van de vloer met HI-CLASS met behulp van een dweil en emmer of een schrobzuigmachine .
Droog het overtollige reinigingsmiddel van de vloer met een schone, droge mop. Laat de vloer drogen gedurende
1 tot 2 uur afhankelijk van omgevingstemperatuur . Het kan nodig zijn om deze procedure herhalen om te
waarborgen dat de vloer goed gereinigd is.
Als een zeer glanzend oppervlak gewenst is, kan een dunne gelijkmatige laag ENHANCE worden aangebracht met
behulp van een emulsie verf pad (300ml), zodra de vloer schoon en droog is. Het is belangrijk om de laag ENHANCE
toe te passen om een gelijkmatige dekking over het gehele vloeroppervlak te verkrijgen. De bedekking laag van de
vloer is handdroog binnen 1 uur , laat de laag echter tenminste 12 uur drogen voor volledige uitharding en een
correcte binding. Ook is het belangrijk dat de omgeving stofvrij gehouden wordt tot 40 minuten na het aanbrengen
van de laag.
Onderhoud
Voor het onderhoud en de kwaliteit instandhouding van de vloer, wordt het gebruik van CLEAN & SHINE aanbevolen.
Aanbrengen met een witte pad. Dagelijks of zo vaak als dat nodig is.
Ongeveer elke 6 maanden , afhankelijk van het gebruik , zal het nodig zijn om de vloer strippen met SURESTRIP met
een natte vacuüm machine om alle aanslag te verwijderen . Zorg ervoor dat de vloer schoon en droog is en breng
daarna weer een enkele laag van ENHANCE aan zoals eerder gedaan.

