
 

INFORMATIEBLAD 

Met het juiste onderhoud blijft u vloer mooi. 

 
Goed en regelmatig onderhoud zorgen voor een blijvend mooie en hoogwaardige vloer. Vloeren van 
SmitFloor zijn naadloos en vloeistofdicht, dus gemakkelijk schoon te houden. Het onderhoud bestaat uit drie 
onderdelen: preventieve maatregelen om de vloer te beschermen, dagelijks/wekelijks onderhoud en periodiek 
onderhoud. 
 
Uw vloer kan best tegen een stootje maar schoonmaken met agressieve schoonmaakmiddelen zoals 
chloor of bleekmiddel is uit den boze. Deze producten kunnen leiden tot kleurverschil en vlekken op 
de vloer. 
 

Preventieve maatregelen 

Laat vuil buiten 
Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte 
en voldoende entreevoorzieningen (Meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl). 
 
Of bestel een entreemat op maat bijvoorbeeld de Coral Luxe op de volgende site: 
https://www.veegjevoeten.nl/alle-deurmatten?prps=287,300,11508. 
 
Voorkom krassen 
Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert SmitFloor u geëigende doppen, glijders of wielen toe te 
passen die krassen tegengaan Wij adviseren om de doppen va Scratch-no-more te gebruiken, zie voor 
meer informatie en bestellen de volgende site: https://www.scratchnomore.nl/dealer/smitfloor 
 
Bij intensieve belasting van de gietvloer met zwenkwielen adviseert SmitFloor een geëigende 
beschermingsplaat (bijv. polycarbonaat) onder de zwenkwielen te plaatsen of de Tente zwenkwielen te koop 
via https://www.scratchnomore.nl/dealer/smitfloor 
 

Dagelijks/wekelijks onderhoud 

Afhankelijk van de vervuilingsgraad is het gewenst dat de vloer dagelijks onderhouden gaat worden. Stof en 
losse vervuiling zullen met een stofzuiger of stofwisser verwijderd moeten worden, gebruik een zachte bezem 
of zacht mondstuk. Lichte vervuiling kun je prima verwijderen met een mop en lauw water eventueel voeg je 
een beetje PU Reiniger van Dr. Schutz (verhouding van 50ml op 10 liter water) toe. Belangrijk is dat je 
regelmatig je water ververst anders kun je strepen achterlaten. Vlekken zo snel mogelijk verwijderen, zodat de 
toplaag niet wordt aangetast. Geef vlekken geen kans om in te werken in de vloer of deze zelfs aan te tasten. 
Daarom vlekken zo snel mogelijk verwijderen. 
 
Zodra de vloer echter vlekken of een grauwsluier gaat vertonen, dan ben je toe aan een periodiek onderhoud. 
 
Periodiek onderhoud 
Door de belasting en de bijbehorende vervuilingsgraad zal na verloop van tijd de vloer een grondige reiniging 
nodig hebben. Hardnekkige vervuilingen, die de optische waarde van de vloer aantasten, worden door een 
grondige reiniging verwijderd. U kunt hiervoor de volgende reinigingsmiddelen gebruiken: de PU Reiniger of 
Basisreiniger R beide van Dr. Schutz in een (verhouding 500 ml op 10 liter water), of de Eurocol 312 
Conditioner (verhouding 250ml op 10 liter water). 
 
Werkwijze: Gelijkmatig verdeeld aanbrengen met een mop en ongeveer 10 minuten laten inwerken. Niet laten 
drogen. Daarna met een schrobborstel de vloer bewerken. De opgeloste vervuiling volledig opnemen met 
behulp van rubberen vloerwisser en absorberende mop. Hierna de vloer met schoon water goed 
naspoelen/neutraliseren. 
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