Reinigingsvoorschrift Siergrindvloeren
Belangrijke richtlijnen:








Gebruik bij voorkeur Strizo reinigingmiddel, pas altijd de juiste mengverhouding toe.
Gebruik nooit een klassieke mop, deze verpláátst alleen en neemt geen vuil op.
Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsjes, deze kunnen schade veroorzaken.
Tracht vlekken zo snel mogelijk te verwijderen. Laat vuil niet inwerken!
Gebruik geen zeep- of polymeerhoudende producten, deze materialen laten een
residu achter waardoor vervuiling sneller zal optreden.
Zorg er voor dat op een net gereinigde vloer niet gelopen wordt i.v.m. slipgevaar.
Tracht zoveel mogelijk vervuiling te vermijden door een goede schoonloop zone!

Normale reiniging in kleinere ruimtes, manueel.
Verwijder dagelijks los vuil met een stofzuiger
Reinig de vloer naar behoefte periodiek met een zachte schrobber en waterzuiger
Periodieke natte reiniging:
1. Gebruik Strizo Cleaner SC, in de dosering zoals op het etiket aangegeven
2. Na de verwijdering van het losse vuil kan de natte reiniging starten
3. Bij ernstige vervuiling is het raadzaam de vloer eerst te besproeien met een hoger
geconcentreerd mengsel water / Cleaner RS, laat dit ca 10 minuten inwerken.
4. Schrob vervolgens de vloer met de gewenste mengverhouding water / Cleaner SC
5. Zuig vervolgens het vervuilde water uit de vloer met een goede waterzuiger.
6. Spoel de vloeren na met zuiver water en schrob, waar nodig, nog aanwezige vlekken
voor een 2e maal. Eventueel met pure Cleaner SC vooraf besproeien.
7. Spoel de vloer zo lang na met zuiver water dat er schoon water wordt opgezogen
door de waterzuiger.
8. Indien noodzakelijk kan deze gehele procedure herhaald worden bij ernstige
vervuiling welke zich niet na een reinigingsbeurt laat verwijderen.
Direct verwijderen van vlekken kan, afhankelijk van de vorm van vervuiling, gebeuren met
een hoger concentraat Strizo Cleaner SC. Vernevel lokaal het reinigingsmiddel met een
plantensproeier en schrob de vlek met een handborstel. Spoel vervolgens na met zuiver
water.

Periodiek onderhoud grotere oppervlakken, machinaal.
Gebruik alleen machines met een horizontaal draaiende borstel, geen draaiende schijf!!
Vul het hiervoor beschikbare reservoir met de juiste mengverhouding water en Strizo
Cleaner SC. Controleer de werking van de machine en bepaal de schoonmaakroute.
Voor een regelmatige reiniging, zonder ernstige aanwezige vervuiling, kan men schrobben
en afzuigen in één reinigingsgang. Een schrob-zuigmachine heeft het voordeel dat vervuild
water, direct na het schrobben, verwijderd kan worden door de zuigmond.
Indien de vloer ernstiger vervuild is dient de vloer eerst geschrobd te worden zonder afvoer
van het reinigingsmiddel. De chemische reiniging zal, door het 10 a 15 minuten inweken,
beduidend hoger zijn. Schrob na voldoende inweking de gehele vloer met de juiste
verhouding water / Cleaner SC, inclusief de werking van de zuigmond, en voer het vervuilde
water af.
Indien niet het gewenste resultaat wordt behaald, herhaal de gehele schrobprocedure.
Schrob vervolgens de vloer met zuiver water na en zuig direct af.
Spoel de vloer zo lang na met zuiver water dat er schoon water wordt opgezogen door de
schrobmachine.

Algemene opmerkingen:
Verbetering van reinigingsresultaten kan men op 4 manieren bereiken:
 toepassing van warmte ( heet water )
 toepassing van mechanische krachten ( schrobben )
 toepassen van geduld ( materiaal voldoende tijd laten inwerken )
 toepassen van de juiste chemische middelen ( in veel gevallen Strizo Cleaner 200)
Bij vervuiling door o.a. kalk en roestwater is het gebruik van een zure reiniger te
bevoorrechten. Strizo Cleaner SC is licht alkalisch en zal onvoldoende resultaat opleveren.
Pas een zure reiniger toe en laat u informeren door een leverancier van reinigingsmiddelen.
Vervuiling ontstaat door een combinatie van droog stof, zand en andere losse deeltjes in
combinatie met een vettige substantie. Voorkom ernstige vervuiling door dagelijks losse
deeltjes te verwijderen en regelmatig de vloer te reinigen op een van de hierboven
omschreven methode.
Leveranciers van goede schrob–zuigmachines zijn o.a.:
Duplex Nederland te Oss ( mail: sales@duplexnederland.nl )
Cleanfix Type RA 410 E ( info@cleanfic.com )

