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EENVOUDIG SCHOON
TE MAKEN EENVOUDIG
TE GEBRUIKEN
REINIGING EN ONDERHOUDSINSTRUCTIE VOOR BOLON VLOEREN

DE JUISTE VLOER VOOR DE JUISTE PLAATS

ALGEMEEN ADVIES

Een Bolon vloer kan vrijwel overal in een

•

Zorg dat alle tafel- en stoelpoten meubelpads hebben,

interieur worden gebruikt, want hij is zowel

dat er geen scherpe randen zijn en dat ze zijn gemaakt

duurzaam als gemakkelijk te reinigen. Met

van roestvrij staal, polyetheen of iets dergelijks.

een efficiënte schoonloopzone houdt u

Voorkom onnodige slijtage en verkleuring, gebruik

85% van het binnenkomende vuil tegen.

harde polyamide stoelwielen.

Daarnaast moet u de kleur van de vloer met
zorg kiezen. Vertrek vanuit de omgeving waar

•

Sommige soorten rubber zoals het type dat wordt

de vloer zal worden gebruikt. Als u hulp nodig

gebruikt voor rubberen wagenwielen, welkomstmatten

heeft, begeleiden wij u graag.

enz. kunnen leiden tot verkleuring door migratie. Dit
soort verkleuring is niet te verwijderen.

REGELMATIGE REINIGING
Correct uitgevoerd onderhoud verlengt de

•

nat schoongemaakt.

levensduur van de vloer. Factoren zoals
kleur, ontwerp of de plaats waar de vloer is
geïnstalleerd, beïnvloeden de noodzaak van

•

een orbot-machine.
Voor de dagelijkse reiniging adviseren wij
stofzuigen.
NAAR NUL REINIGING
Een slecht onderhouden vloer, of een vloer die
om andere reden uitzonderlijk vuil is geworden,

Gebruik geen aceton of poetsmiddelen op onze Bolon
designvloerbedekking.

schoonmaken. Mechanische reiniging kan
worden uitgevoerd met de juiste rolborstel of

De vloeren van Bolon zijn waterbestendig en worden

•

Bolon vloeren kunnen vrijwel altijd gewoon
worden schoongemaakt met een stofzuiger,
een schrobborstel, water en een minimale dosis
vlekverwijderaar.

Stofzuiger

Vlekkenverwijderaar

Water

Schrobborstel

kan in de meeste gevallen in bijna nieuwe
staat worden hersteld, zie Nul reiniging.
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MECHANISCHE REINIGING
DE ROLBORSTELMETHODE

NAAR NUL REINIGING

1.

Begin met stofzuigen.

1.

Begin met stofzuigen.

2.

Gebruik indien mogelijk een schrobzuigmachine met

2.

Verwijder eventuele moeilijke vlekken, zie Verwijderen

zachte borstelrollen, warm water of ultraschoon water.

van vlekken.

Gebruik een minimale dosering van een allesreiniger met
een pH van 7-8, zodat de vloer achteraf niet gespoeld

3.

Gebruik een schrobzuigmachine met zachte borstel-

hoeft te worden. Vlekken moeten worden voorbehan-

rollen, warm water en een sterke, alkalische allesreiniger

deld door er schoonmaakmiddel op te spuiten voordat

met een pH van 9-11. Begin met het bevochtigen van de

de machine wordt gebruikt. Reinig de vloer indien

vloer door de machine te laten draaien met de borstels

mogelijk in de lengterichting.

en water met een sterk schoonmaakmiddel. Gebruik de
zuigfunctie niet.
Reinig de vloer indien mogelijk in de lengterichting.
4.

Laat het gedurende 5-10 minuten inwerken, zonder het te
laten drogen.

5.

Spoel vervolgens twee keer met schoon water met de
schrobzuigmachine - of totdat het geen schuim meer
vormt.
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MECHANISCHE REINIGING
DE ORBOTMETHODE

NAAR NUL REINIGING

1.

Begin met stofzuigen.

1.

Begin met stofzuigen.

2.

Gebruik een Orbot-machine met zachte ”SuperZorb”-

2.

Verwijder eventuele moeilijke vlekken, zie

pads en warm water of ultraschoon water indien

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

mogelijk.
Spuit, indien nodig, een minimale dosis allesreiniger

3.

Gebruik een Orbot-machine met een AgiClean-pad,

met een pH van 7-8 direct op de zwaarder vervuilde

een zachte, latex-geïmpregneerde pad en warm water.

gebieden op de vloer. BELANGRIJK! Gebruik nooit een

Indien nodig, kan een sterke, alkalische allesreiniger

versleten of kapotte ”SuperZorb” vloerpad.

met een pH van 9-11 worden gebruikt op moeilijkere
gebieden. Begin door de machine langzaam heen en

3.

Voordat u de machine start, moet u ervoor zorgen dat

weer te bewegen terwijl u de vloer “sproeit”. Werk met

de ”SuperZorb”-pads vochtig zijn. Droge SuperZorb

uniforme overlappingen en "masseer" het vuil los met

kan de vloer mogelijk beschadigen.

behulp van de AgiClean-pad. Hoe lastiger het vuil, hoe
langer de bewerking.

4.

Als u de machine gemakkelijker wilt bedienen, kunt u

Zuig het vuil daarna op met de "SuperZorb"-vloerpads.

de gewichten verwijderen.

Om daarna te spoelen dient u schoon water te sproeien
en met droge badstof vloerpads te drogen. Voor grote

5.

Beweeg de machine langzaam heen en weer met

oppervlakken kan de naspoeling worden uitgevoerd

gelijkmatige overlapping terwijl de vloer wordt

met een schrobzuigmachine.

“gespoten”. Het vuil wordt opgenomen in de pad.
Vervang de SuperZorb-pad als deze te vuil of nat wordt.

4.

Het is belangrijk dat de vloer niet opdroogt, zodat het
vuil opdroogt. Werk daarom op een kleiner oppervlak,

6.

Laat een vuile SuperZorb-pad niet opdrogen voordat

ca. 25m2.

deze de was in gaat. De SuperZorb-pads moeten bij
voorkeur in de wasdroger worden gedroogd.

5.

In uitzonderlijk vieze omstandigheden, bijvoorbeeld
zwaar ingelopen vuil, kan een nylon borstel de beste
keuze zijn om het vuil los te maken. Zuig het vuil
vervolgens op volgens de eerdere beschrijving.
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HANDMATIGE REINIGING
Handmatige reiniging kan op kleine gebieden worden
uitgevoerd waar u niet bij kunt met een machine.
REGELMATIGE REINIGING
1.

Begin met stofzuigen.

2.

Gebruik indien nodig een schrobborstel, warm water en
een allesreiniger met een pH van 7-8.

3.

Zuig het water op met een zachte doek/microvezel
doek.

NAAR NUL REINIGING
1.

Begin met stofzuigen.

2.

Verwijder eventuele moeilijke vlekken, zie Verwijderen
van vlekken.

3.

Gebruik een schrobborstel, warm water en een alkalische
allesreiniger met een pH van 9-11.

4.

Schrob de vloer en laat gedurende 5-10 minuten inwerken. Schrob de vloer nogmaals en zuig het water op met
een zachte microvezeldoek of een water stofzuigerzuiger.
Spoel na met schoon water en neem de vloer af tot alle
schoonmaakmiddel is verwijderd.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN
•

Een vlek kan het beste onmiddellijk worden behandeld.
Warm of heet water is meestal voldoende.

•

Controleer of de vlekkenverwijderaar op een vinyl vloerbedekkingen toegepast mag worden.

•

Gebruik een schrobborstel en spoel af met water.

VLEK

REINIG MET

Chocolade, vet, kaas

Smelt met heet water (70 - 100°C). Zuig op met een microvezeldoek

Sap, koffie, bier, wijn

Heet water, gebruik indien nodig een allesreiniger

Asfalt, olie, schoencrème krijt, inkt

Chemisch zuivere benzine

Bloed

Koud water – ammoniak indien nodig

Roest

Lichtzure (pH 3-4) reiniger

Lijm op waterbasis

Heet water

Lijm op basis van oplosmiddelen

Chemisch zuivere benzine

Strepen van schoenen

Wrijf met een droge doek

Kauwgom

”I-gum”-machine indien beschikbaar. Heet water (70-100°C), stoom of vriesspray

Indeukingen door meubilair

Heet water (70 - 100°C)

Stearine

Smelt met heet water (70 - 100°C). Zuig op met een microvezeldoek
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