Reinigings- en onderhoudsvoorschrift
voor:

Tajima Ambiente vloeren met PU afgewerkt
1. Preventieve maatregelen
Door voor de ingangen en de schoonloopzones van inkomsthallen vuilsluizen te voorzien en in de
regelmatige reiniging te betrekken, kan reeds een groot gedeelte van de meest voorkomende
verontreinigingen voorkomen worden.

2. Reiniging na plaatsing
Voor de ingebruikname ervan moet de pas geplaatste vloer een reinigingsbeurt krijgen om alle resten
van bouw- en plaatsingsmiddelen te verwijderen.
Hiervoor wordt gebruikt het reinigingsmiddel PU-reiniger water verdund aangewend in een
verhouding van 1:10. Bij geringe bouwvervuiling de concentratie verlagen. De reiniger wordt op de
vloer verdeeld en na een inwerktijd van ca. 10 minuten met een SRP éénschijfsmachine met schrobber
of rode pad geschrobd. Het vuile water wegzuigen met een waterzuiger. Vervolgens grondig naspoelen
met zuiver water om aldus de vloer te neutraliseren tot elk spoor van onderhoudsproduct verdwenen is.

3. Regelmatige reiniging en onderhoud
Stofvrij maken: Stof en verontreinigingen die niet aan de vloer hechten, kunnen met een vochtige
wismop of geïmpregneerde vliesdoekjes verwijderd worden.
Manuele reiniging of vochtige machinale reiniging: Bij hechtende vervuilingen word PU-reiniger in
verhouding van 1:200 verdund met water. Wij raden aan de vloer regelmatig met water te dweilen of
te behandelen met een aangepaste reinigingsmachine (bijv. Premium F2). Oppervlaktes die regelmatig
ontsmet moeten worden, behandelen we met ontsmettingsreiniger concentraat.
Tussentijdse reiniging: Wanneer het niet meer mogelijk is hechtende verontreinigen te verwijderen
d.m.v. vochtige manuele reiniging, raden wij u een tussenreiniging aan met PU-reiniger water verdund
in een verhouding die afhankelijk is van de vervuiling (bijv. 1:50 – 1:100) met een schrobber of
reinigingsmachine (bijv. Premium F2).

4. Basisreiniging
Voor het aanbrengen van het PU-Siegel-Systeem is de grondige verwijdering van oude
onderhoudslagen, hardnekkige vervuilingen en evt. andere resten noodzakelijk. Hiervoor het
reinigingsmiddel Grondreiniger R in een verdunning van 1:5 met water aanbrengen. Deze oplossing
10-15 minuten laten inwerken. Vervolgens de vloer schrobben met de SRP machine en groene pad.
Het vuile water wegzuigen met een waterzuiger. Vervolgens grondig naspoelen met zuiver en indien
mogelijk warm water om aldus de vloer te neutraliseren tot elk spoor onderhoudsproduct verdwenen is
(het spoelwater mag niet meer schuimen!).

5. Proactieve langdurige bescherming / sanering 2-K PU
Om bescherming, vermindering van vuilhechting en vereenvoudiging van de regelmatige reiniging
door PU-verzegeling langdurig in stand te houden, wordt de proactieve langdurige bescherming /
sanering van beschadigingen geadviseerd.
Proactieve lange termijn bescherming: Na een langere tijd van gebruik (ca. 2 jaar), uiterlijk bij eerste
aanwijzingen van slijtage, zal de vloer met het PU-Siegel Matt systeem opgefrist moeten worden.
Hiertoe de PU-Siegel Matt en de daarbij behorende verharder na een grondige verwijdering van vuil
en andere onderhoudsresten gelijkmatig aanbrengen op een droge vloer. 24 uur na het aanbrengen van
de PU-Siegel Matt kan de vloer weer voorzichtig belopen worden. Het beschermlaagsysteem van de
PU-Siegel Matt wordt bereikt na ca. 7 dagen.
Sanering van de onderhoudsfilm: Bij duidelijke slijtage de PU-Siegel Matt conform
gebruiksaanwijzing 2 maal aanbrengen om het best mogelijke resultaat te bereiken. Tussen
aanbrenging en droogtijd van de filmlaag (minmaal 2 uur) wachten.

6. Verwijderen van vlekken en sporen van rubberstrepen
Hardnekkige vlekken en rubber hielsporen met een doek of antikras witte pad en onverdunde PUreiniger verwijderen. Indien mogelijk vlekken per omgaande verwijderen, omdat bepaalde vleksoorten
zich bij veroudering in de vloer hechten en dan moeilijk of niet volledig verwijderd kunnen worden.

