Onderhoudsadvies
vinyl

ONDERHOUD

Entreematten
Een juiste entreezone (schoonloopzone) is sterk aanbevolen.

Bescherming

Goed onderhouden entreematten kunnen de vervuiling van

De geïnstalleerde Gelasta vloer moet beschermd worden

de vloer tot wel 70% verminderen. Gelasta raadt entreematten

tegen voetverkeer gedurende 24 uur na installatie en zwaar

aan van minimum twee stappen voor residentieel gebruik

voetverkeer gedurende 72 uur na de installatie zodat de vinyl

(minimaal zeven stappen voor projectgebruik). Reinig de

en lijm kunnen stabiliseren met een constante temperatuur

entreezone regelmatig voor optimaal resultaat. Voorkom dat

tussen 18 - 27°C.

vezels van de entreematten samenhechten met vuil, verwijder
zand en aangekleefd vuil zoals kauwgum met een spray of

Eerste contact met water

kauwgumverwijderaar. Vervang tijdig de entreematten zodat

Voorkom dat de vinyl in contact komt met water binnen 72 uur

de schoonloopzone optimaal blijft functioneren. Plaats geen

na installatie, of tot wanneer de naden zijn gelast en de randen

matten met een rubber of latex rug op een Gelasta vloer,

afgewerkt of afgekit. Hierna is de lijm voldoende bestand

aangezien deze migratie vlekken (verkleuring) kunnen

tegen water zodat de hechtsterkte niet wordt beïnvloed.

achterlaten welke onherstelbaar zijn.

Reinigen en onderhoud

Bescherming van glijdend meubilair

Goede onderhoudsprocedures helpen bij het behouden

Goede beschermdoppen voor meubelpoten hebben een

van het uiterlijk en verlengt de levensduur van een Gelasta

voldoende groot oppervlak, eventueel met een scharnier

vloer. De frequentie van het onderhoud hangt af van de

om te zorgen dat er een evenwijdig contact is tussen

gebruiksintensiteit en de hoeveelheid voetverkeer in de ruimte,

het meubilair en de vloer. Ze zijn gemaakt van een niet-

de vervuilingsgraad, de kleur en het type vloer. Sommige

absorberend materiaal om het binnendringen van vocht en

Gelasta vloeren hebben eenextra PU beschermlaag over de

vuil te voorkomen.

resistente slijtlaag. Deze lak geeft een extra bescherming
PU laklaag maakt een voorbehandeling van de vloer met een

Regelmatig reinigen
Verwijder dagelijks vuil met

beschermingsmiddel onnodig. Voor Gelasta vloeren zonder

• Vegen

PU vernislaag kan een glansbasislaag worden aangebracht

• Stofwissen

voor extra bescherming van het oppervlak. Volg de instructies

• Stofzuigen

van de fabrikant op bij het aanbrengen van de glansbasislaag.

Verwijder vlekken met

tegen vervuiling en maakt het onderhoud gemakkelijker. Een

• Vochtige doek
Volg de schoonmaakinstructies voor Gelasta die kunnen

• Handpad (geen schuurspons)

toegepast worden vanaf 72 uur na de installatie. Vermijd

Moppen / dweilen met

voordien dat de vinylvloer in contact komt met water gezien

• Vochtige microvezel mop / dweil

de lijm dan nog niet volledig droog is.

• Traditionele dweil (zo droog mogelijk)

Externe omstandigheden

Periodiek handmatig reinigen
Moppen / dweilen met

Een correct beheer van de externe omstandigheden kan

• Licht vochtige mop / dweil

helpen om de vloer te beschermen, wat tijd en geld bespaart

• Traditionele dweil (zo droog mogelijk)

op de schoonmaak ervan en die tevens de levensduur
van de vloerbekleding verlengt. De meeste vervuiling is
afkomstig van een externe bron en wordt door voet- en
rollend verkeer mee naar binnen gebracht. Als vuil zich
ophoopt onder glijdend meubilair wordt de vloer niet
alleen vuil, maar ook (licht) beschadigd onder de vorm
van krassen.

Xtrafloor vlekverwijderaar
Een gebruiksklaar reinigingsmiddel ontwikkeld voor het
verwijderen van vlekken en dergelijke. Xtrafloor levert
een

assortiment

aanbevolen

voor

onderhoudsproducten
het

reinigen

van

die

worden

Gelasta

vloeren.

Producten die zeep of ongeschikte reinigingsmiddelen
bevatten

zoals

afwasmiddel

kunnen

een

moeilijk

te

verwijderen restlaag op het oppervlak achterlaten. Dit kan
afbreuk doen aan het uiterlijk van de vloer en kan gladheid
veroorzaken. Xtrafloor onderhoudsproducten zijn zorgvuldig
vervaardigd om de meest optimale prestaties te leveren
wanneer deze gebruikt worden in overeenstemming met de
instructies op de doos.

Belangrijk
• Verwijder onmiddellijk gemorste vloeistoffen om te
voorkomen dat ze in de vloer trekken en permanente
vlekken veroorzaken.
• Een Gelasta vloer kan glad zijn als het nat is.
• Wanneer het gebruik van een neutrale detergent vereist
is, volg dan steeds de adviezen van de leverancier op met
betrekking tot mengen en dosering.
• Na het schoonmaken dient de vloer binnen 1 of 2 minuten
droog te zijn zodat er geen restwater met schoonmaak
middel en vuil op de vloer achterblijft.

Nota
Contacteer Gelasta indien u onzeker bent over
één of meerdere onderdelen van deze algemene
onderhoudsinstructies.

