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Onderhoudsinstructies
Vloerbedekking voorzien van oppervlaktebehandeling Evercaretm

ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR DE VOLGENDE PRODUCLIJNEN:
•
•
•
•
•
•
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Opmerking: Onderstaande instructies gelden alleen voor de productlijnen die zijn voorzien van
Evercare™. Bovenstaande productlijnen zijn de afgelopen jaren gefaseerd voorzien van de nieuwe
oppervlaktebehandeling Evercare™.
1. ALGEMEEN
Bovenstaande producten zijn voorzien van de gepatenteerde Evercare™ oppervlaktebehandeling.
Evercare™ is een polyurethaanbehandeling met micro structuur, gepolymeriseerde kruiscoating,
waarbij gebruik wordt gemaakt van lasertechnologie. Deze maakt het aanbrengen van een
beschermlaag voor de gehele levensduur van de vloerbedekking overbodig.
Evercare™ biedt de volgende voordelen:
 Bescherming van de vloerbedekking gedurende de gehele levensduur
 Geen nieuwe beschermingslaag nodig gedurende de gehele levensduur
 Kostenbesparingen bij reiniging en onderhoud
 Eenvoudig in het onderhoud
 Bestand tegen kleurloze alcoholhoudende hand desinfecteringsmiddelen
 Buitengewone chemische bestendigheid
 Geen wachttijden die door een basisreiniging ontstaan
 Beter voor het milieu door minder verbruik van water en chemische reinigingsmiddelen
Een goede vuilvangzone in de entree voorkomt vuilverspreiding en draagt aanzienlijk bij in de
besparing op de onderhoudskosten en levensduur van de vinyl vloerbedekking.

2. REINIGING NA INSTALLATIE VAN DE VLOER - EN BOUWWERKZAAMHEDEN
•
•
•

•

Rest materiaal en stof verwijderen.
Stofwissen of stofzuigen naar mate van de verontreiniging.
Nat reinigen met een neutraal reinigingsmiddel door middel van moppen of een micro vezeldoek
Machinaal reinigen met een éénschijfsmachine (160 toeren) of met een
schrob-zuigmachine met een neutraal reinigingsmiddel en toepassing van ten hoogste een blauwe
pad.

Note: als na de installatie van de vloer nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden dan dienen de
volgende twee werkzaamheden voor de hierboven genoemde werkzaamheden te worden uitgevoerd:
•
•

Rest materiaal en stof verwijderen
Afdekken van de vloer met een protectie materiaal.

Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling
van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou
kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen
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3. DAGELIJKS ONDERHOUD
•
•

Verwijder dagelijks los vuil en stof door middel van stofzuigen of stofwissen.
Voor het verwijderen van aangekleefd vuil wordt een natte reiniging met een neutraal
reinigingsmiddel zonder residuopbouw geadviseerd.

4. PERIODIEK ONDERHOUD
Indien de regelmatige onderhoudsreiniging niet meer het gewenste resultaat geeft, moet een
machinale reiniging plaatsvinden met een neutraal reinigingsmiddel of een alkalisch reinigingsmiddel
zonder residu opbouw (PH waarde maximaal 9) met maximaal een rode pad.
Gebruikssporen worden door het gebruik van een boenmachine (400-600 omw./min met minimaal
witte pad en maximaal rode pad) verwijderd. Hierdoor blijft de vloerbedekking mooi, behoudt haar
waarde en is het aanbrengen van een extra beschermlaag gedurende de hele gebruiksduur van de
vloerbedekking overbodig.

5. BIJZONDERHEDEN EN VOORZORGSMAATREGELEN.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

In het algemeen verandert het opbrengen van een polymeerlaag de antislip waarde van de
vloerbedekking.
Zachte zeep kan tot onherstelbare vergeling van het vloerbedekkingsoppervlak leiden
Oppervlakte desinfecteringsmiddelen kunnen op basis van hun samenstelling kleurveranderingen
in het oppervlak van de vloerbedekking veroorzaken. Nadere informatie hierover krijgt u van de
desbetreffende fabrikant.
Om onnodige milieubelasting te voorkomen adviseren wij u alleen de hoeveelheid water en
onderhoudsmiddel te gebruiken dat werkelijk nodig is.
Wond-en huiddesinfecteringsmiddelen, die kleurende substanties bevatten zoals jodium,
chloorhexidine en dergelijke, kunnen op alle elastische vloerbedekkingen vlekken veroorzaken.
Gekleurde producten op basis van oplosmiddelen, zoals bitumen, teer, oliën, vetten etc. die via
schoenzolen worden binnengebracht kunnen ook tot verkleuringen leiden. Deze verkleuringen
doen geen afbreuk aan de kwaliteit van onze producten, maar geven uitsluitend een optische
verstoring.
Anti-verouderingsmiddelen in bepaalde rubbersoorten veroorzaken blijvende bruinachtige
verkleuringen (migratie) . Gebruik lichte, niet kleurende rubbersoorten, pvc of polyethyleen.
Kleurmiddelen (bijv. haarkleurmiddelen), roestende metaalbakken en terracottapotten kunnen
eveneens niet meer verwijderbare vlekken veroorzaken. Roestvlekken kunnen worden verwijderd
met oxaalzuur.
Uitsluitend meubel- en stoelwielen toepassen, die voldoen aan de norm DIN EN 12529, type W,
dubbelzwenkwielen.
Scherpe poten van meubels voorzien van kunststofglijders die regelmatig moeten worden
gereinigd en indien nodig moeten worden vervangen. Belangrijk is dat de ondergrond onder de
glijders schoon is zodat geen krassen ontstaan op de vloerbedekking.

Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling
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•

Reinigingsmaatregelen die niet zijn afgestemd op het object kunnen op basis van de daaruit
ontstane verhoogde vuilhoeveelheden leiden tot hygiëne problemen en slipgevaar. Dit schaadt
bovendien het uiterlijk en het waardebehoud van de vloerbedekking. Reiniging en onderhoud
moeten volgens de erkende regels voor het reinigen van gebouwen worden uitgevoerd. Hierbij
moet gebruik worden gemaakt van en rekening worden gehouden met de mogelijkheden van de
moderne techniek.

•

Bij lichte-en unikleur vloerbedekking kan extra reiniging vereist zijn

6. ONDERHOUDSPRODUCTEN
•
•

Ter voorkoming van ongewenste reacties, adviseren wij u reinigingsproducten van één fabrikant
te gebruiken.
De aanbevelingen van de fabrikanten en leveranciers van reinigingsmiddelen altijd strikt opvolgen.

7. CONTACTGEGEGEVENS
Gerflor Benelux BV
Postbus 2107
5605 JC Eindhoven
Nederland
T: +31(0) 40 266 1700
I : www.gerflorbenelux.com
E: gerflorbenelux@gerflor.com

Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling
van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou
kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen

