BEHANDELINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
VOOR LVT VLOEREN

ASPECTA® ONE vloerbedekking is voorzien van een high
performance UV-drogende en keramische geparelde coating van
urethaan die het onderhoudsproces in commerciële omgevingen
vereenvoudigt voor de eindgebruiker. Elk type vloerbedekking
moet regelmatig worden behandeld voor een optimale
uitstraling en veel problemen kunnen worden voorkomen
voordat ze ontstaan. Welk deel van de vloer wordt gebruikt, op
welke manier en hoe vaak bepaalt de aard en frequentie van het
onderhoud. Het goed reinigen, behandelen en onderhouden van
uw ASPECTA® ONE vloer is essentieel voor een aantrekkelijke
uitstraling. Deze instructies helpen u om uw ASPECTA® ONE
vloer in een perfecte staat te houden en de levensduur ervan
te verlengen

AANBEVOLEN WERKWIJZEN VOOR HET
BEHANDELEN VAN DE VLOER
•

Veeg of stofzuig de vloer elke dag, maar gebruik alleen
stofzuigers zonder klopper.

•

Leg bij alle ingangen deurmatten om te voorkomen dat vuil en
kleine steentjes in de vloer worden gelopen.

•

Om inkepingen en krassen te voorkomen, is het raadzaam om
de poten van zware meubels en apparaten van glas, plastic of
ander materiaal te voorzien van een beschermingslaagje dat
geen vlekken achterlaat met een diameter van ten minste 5
cm. Voorzie draaibare bureaustoelen van brede zwenkwieltjes
(dubbel zwenkwiel, type W, soft). Vervang doppen met een
kleine diameter onder de poten van andere verschuifbare
meubels door glijders van vilt of zacht plastic met een
draagoppervlak met een diameter van minimaal 2,5 cm.

•

Gebruik bij het verplaatsen van zware meubels of apparaten
altijd passende hulpmiddelen om beschadiging van de vloer
te voorkomen.

•

Gebruik voor ASPECTA® ONE vloeren nooit vloerpads of
borstels die grover zijn dan de rode met 3M-vloerpads
vergelijkbare pads (zie Onderhoudsprocedures).

•

Bescherm uw vloer tegen schroeiplekken. LVT vloeren van
ASPECTA® kunnen beschadigd raken door plekken die zijn
veroorzaakt door brandende sigaretten, lucifers of andere
zeer hete voorwerpen.

•

Zet de vloer niet onder water en laat er ook niet regelmatig
water op staan.

•

Gebruik deurmatten met latex aan de onderkant in plaats
van rubber. Bepaalde samenstellingen met rubber kunnen
permanente vlekken op vinyl achterlaten.
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•

Gebruik alleen reinigingsproducten die geschikt zijn voor LVT
vloeren met een urethaan coating.

•

Alle ASPECTA® ONE vloeren zijn goed bestand tegen vlekken
en raken niet meteen beschadigd als erop gemorst wordt. Wel
is het raadzaam om morsvlekken meteen te verwijderen. Hoe
langer gemorst materiaal op de vloer blijft liggen, hoe groter
het risico dat een vlek niet meer verwijderd kan worden. Neem
voor meer informatie over hoe en met welke producten een
bepaalde vlek het best kan worden verwijderd contact op met
de ASPECTA® customerservice via +31 (0) 881 662550.

•

Voorkom dat de vloer gedurende langere periodes
wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Sluit tijdens de
piekuren van de zon het best de gordijnen of jaloezieën
Door langdurig direct zonlicht kan de vloer verkleuren,
terwijl hoge temperaturen ertoe kunnen leiden dat tegels of
planken uitzetten.

ONDERHOUDSPROCEDURES
1. Ve i l i g h e i d : G e b r u i k b i j n a t o n d e r h o u d a l t i j d
waarschuwingsborden en voorkom dat er over de vloer
wordt gelopen wanneer deze nog niet volledig droog is.
Wees altijd voorzichtig en volg de veiligheidsinstructies van
de fabrikant van de elektrische apparatuur.
2. Eerste onderhoud van een nieuw gelegde vloer
2.1 Laat de lijm vóór nat onderhoud ten minste 48 uur uitharden.
2.2	Verwijder los vuil, stof, kleine steentjes en afvalresten grondig
met een bezem, zwabber of stofzuiger
2.3	
Verwijder opgedroogde lijmresten op de vloerbedekking
met een lijmverwijderaar of terpentine en een schoon, nietpluizend doekje. Zorg dat er niet te veel oplosmiddel op
het vinyl achterblijft of in de naden van de vloer dringt.
Let op: BRENG OPLOSMIDDEL NOOIT DIRECT IN CONTACT
MET DE VLOER.
2.4	Maak de vloer na 48 uur schoon met een vochtige dweil en
een neutraal reinigingsmiddel.
2.5	S chrob de vloer indien nodig met een schrobmachine of
een eenschijfsmachine (300 omw/minuut of minder) en een
neutraal reinigingsmiddel. Bereken de juiste verdunningsfactor
en gebruik de juiste borstel of pad. Plaats een met een
3M-vloerpad vergelijkbare rode of witte pad op de padhouder
en verdeel het oplosmiddel gelijkmatig over de vloer.
2.6	Hierna de vloer goed nadweilen met schoon water. Verwijder
het vuile water met een natzuiger of met een schone dweil en
laat de vloer volledig drogen.
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BEHANDELINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
VOOR LVT VLOEREN VAN ASPECTA®

BEHANDELING EN ONDERHOUD
1. Vlekken verwijderen Probeer hardnekkige vlekken op een
ONE vloer van ASPECTA® altijd eerst te verwijderen met een
mild middel, zoals een neutraal reinigingsmiddel. Wanneer dit
niet werkt, gebruik dan terpentine. Gebruik geen agressieve
oplosmiddelen, zoals verfverdunner of zuivere aceton. Deze
maken het vinyl zacht en beschadigen het oppervlak blijvend.
Probeer extreem hardnekkige vlekken, zoals verf, inkt van
watervaste stiften en kleurstoffen, met een aceton houdende
nagellakremover (geen zuivere aceton) en een zacht doekje weg
te wrijven. Reinig na het weghalen van moeilijk te verwijderen
vlekken het oppervlak met schoon water. Schade door het
gebruik van zuivere oplosmiddelen valt NIET onder de garantie.
Probeer agressievere reinigingsmiddelen altijd eerst op een
reststukje of op een plek die niet opvalt.
2. Dagelijks onderhoud
•

Houd deurmatten schoon, zodat er geen kleine steentjes, zand
en ander vuil naar binnen worden gelopen die de vloer kan
beschadigen.

•

Verwijder los vuil, stof, kleine steentjes en afvalresten die
vastplakken of de vloer kunnen beschadigen grondig met een
bezem, zwabber of stofzuiger (zonder klopper).

•

•

Gemorst materiaal dient onmiddellijk te worden verwijderd.
Verwijder vlekken met een neutraal reinigingsmiddel of met
een speciale dweil.
Maak de vloer regelmatig schoon met een vochtige dweil en
een neutraal reinigingsmiddel.

3. Periodiek onderhoud
•

•

Boen de vloer indien nodig met een schrobmachine of een
eenschijfsmachine (300 omw/minuut of minder) en een neutraal
reinigingsmiddel. Bereken de juiste verdunningsfactor. Plaats
een met een 3M-vloerpad vergelijkbare rode of witte pad op de
padhouder en verdeel het oplosmiddel gelijkmatig over de vloer.
Hierna de vloer goed nadweilen met schoon water. Verwijder het
vuile water met een natzuiger of met een schone dweil en laat
de vloer volledig drogen.

4. Sprayreinigen
1.

Reinig de vloer na het voltooien van stap 2.1 en 2.2 van de
instructies voor het eerste onderhoud voor een nieuw
gelegde vloer met een neutraal reinigingsmiddel dat in de
juiste verhouding is verdund. Plaats een met een 3M-vloerpad
vergelijkbare rode of witte pad op de padhouder en verdeel het
oplosmiddel gelijkmatig over de vloer om vuil te verwijderen
en een goede adhesie te bevorderen.

2. Hierna de vloer goed nadweilen met schoon water. Verwijder
het vuile water met een natzuiger of met een schone dweil en
laat de vloer volledig drogen.
3. Sproei telkens met een sproeifles lichtjes vloerfinish of een
sprayreinigingsproduct op een klein oppervlak (3 m x 3
m). Boen de vloer daarna met een schrobmachine of een
eenschijfsmachine (300 omw/minuut of minder) voorzien
van een met een 3M-vloerpad vergelijkbare rode pad. Volg de
instructies van de fabrikant.
4. Voer het dagelijks en periodiek onderhoud uit volgens
bovengenoemde instructies.
5. Gebruik vóór het toepassen van een boenmiddel altijd eerst
een schrobmachine.
5. Complete reiniging en herstel
Wanneer regelmatig schoonmaken niet meer het gewenste effect
oplevert, moet de vloer misschien een keer grondig worden
gereinigd met een wasstripper en opnieuw worden behandeld.
1.

Pas de wasstripper toe volgens de instructies van de fabrikant.

2. Gebruik een machine met een laag toerental (300 omw/minuut
of minder) en boen de behandelde vloer met een borstel of een
met een 3M-vloerpad vergelijkbare rode pad.
3. Verwijder de vuile wasstripper met een natzuiger of met
een schone dweil. Wanneer de vloer begint te drogen, moet
er eventueel schoon water op de stripperoplossing worden
gesproeid om deze te verwijderen.
4. Hierna de vloer goed nadweilen met schoon water. Verwijder
het vuile water met een natzuiger of met een schone dweil en
laat de vloer volledig drogen.
5. Begin daarna opnieuw en volg de stappen voor het aanbrengen
van een vloerfinish.

Let op: Gebruik nooit een borstel of pad die grover is dan de met een 3M-vloerpad vergelijkbare rode pad. Blauwe, groene, bruine en zwarte pads beschadigen
het oppervlak van de vloer.
Stuur voor meer informatie een e-mail naar customerservice@aspectaflooring.com of neem contact op met de customerservice via nummer +31(0)881 662550
(maandag t/m vrijdag).
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