Novilon Vinyl Vloer Onderhoud
Het onderhouden van een vloer is erg belangrijk. Wanneer u een vloer goed onderhoudt,
gaat deze langer mee en kunt u er nog langer van gaan genieten! Elke vloer heeft ander
onderhoud nodig. Zo ook een Novilon vloer. Wij vertellen u in dit artikel graag meer over het
onderhouden van een Novilon vloer.

Dagelijkse schoonmaak
De dagelijkse reiniging van een Novilon vloer is heel eenvoudig. Verwijder regelmatig stof en
los vuil met een stofwisser. Zit er een vlek op uw Novilon vloer? Verwijder deze dan met
Monel en een licht vochtige mop.
Monel is bedoeld voor de reiniging en het onderhoud van Marmoleum en Novilon. Dankzij
Monel wordt de vloer beschermd tegen vervuiling. Vuil kan zich niet meer aanhechten en
kan eenvoudig verwijderd worden bij de volgende reiniging.

Periodieke reiniging
Tijdens de periodieke reiniging is het van belang losliggend stof te verwijderen met een
stofwisser. Reinig de vloer weer met Monel en een mop. Gebruik 0,25 liter Monel voor 10
liter water. Het is erg belangrijk dat u uw Novilon vloer goed laat drogen nadat u deze heeft
behandeld met Monel.

Na intensief gebruik
Na lang en intensief gebruik kan uw vloer er minder mooi uit gaan zien. Dit kunt u gelukkig
wel herstellen. Schrob de Novilon vloer met Monel en een schrobborstel. U kunt het vuile
water verwijderen door middel van een trekker, mop of waterzuiger. Nadat u dit heeft
gedaan dient u de Novilon na te moppen met schoon water. Laat de vloer drogen, breng
Monel zeepfilm aan met de mop en laat deze weer drogen.

Help, een vlek!
Wanneer u een vlek ontdekt in uw Novilon vloer is het van belang snel te handelen. De
meeste vlekken kunnen veilig verwijderd worden met een droge doek of water,
reinigingsmiddel of terpentine. Probeer het te gebruiken middel altijd eerst op een staal of
niet zichtbaar stukje vloer. Zo weet u zeker dat het geen vlekken geeft.
Gebruik nooit sterke oplosmiddelen (zoals aceton) of alkalische producten (zoals soda). Deze
middelen kunnen uw Novilon vloer flink beschadigen en dat wilt u natuurlijk niet.

