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Alle Moduleo® designvloeren moeten 
regelmatig gereinigd worden. De aard 
en de frequentie van dit onderhoud is 
afhankelijk van het gebruik van de 
vloer. Goed onderhoud verlengt de 
levensduur van de vloer en zorgt 
ervoor dat de vloer er goed blijft 
uitzien en hygiënisch blijft.

Moduleo® designvloeren zijn 
uitgerust met een Protectonite-PU lak 
bovenop de slijtvaste toplaag. Deze 
lak beschermt beter tegen vervuiling 
en maakt het onderhoud 
gemakkelijker. Bovendien maakt 
Protectonite een extra voorafgaande 
behandeling met beschermende 
polish overbodig.

Reiniging na installatie
Na de installatie en voor de 
ingebruikname van de vloer moet 
een eerste grondige reiniging gedaan 
worden om alle verontreiniging van 
tijdens de bouwwerken of installatie 
weg te nemen. Dit kan door 
handmatig te vegen/stofzuigen en te 
wissen met een vochtige dweil. 
Gebruik Xtrafloor Cleaner Maintainer 
in de juiste dosering.

Selectie van 
onderhoudsproducten
Xtrafloor Cleaner Maintainer

Onze geconcentreerde reiniger heeft 
een fris aroma voor routinereiniging. 
Geschikt voor gebruik met alle 
reinigingsmethoden inclusief 
hand matig, reinigen met een 
vloerboenmachine en een 
schrob zuigmachine.  
Beschikbaar in flessen van 1 liter  
en van 2,5 liter

Xtrafloor Spot Remover

Een gebruiksklare vlekverwijderaar met 
een fris aroma. Samengesteld voor 
verwijdering van vlekken 
Beschikbaar in flessen van 500 ml 

(i) Xtrafloor levert een serie 
onderhoudsproducten die 
worden aanbevolen voor 
het reinigen van Moduleo® 
designvloeren. Producten die 
zeep bevatten of ongeschikte 
reinigingsmiddelen zoals 
afwasmiddel kunnen een moeilijk 
te verwijderen laag of restanten 
op het oppervlak achterlaten. 
Daardoor ziet de vloer er minder 
goed uit en kan hij glad worden.

(ii) Gebruik geen producten in een te 
hoge concentratie, want daardoor 
kunnen restanten op de vloer 
achterblijven.

(iii) Ook vlekverwijderaars en 
onderhoudsproducten van 
andere fabrikanten kunnen 
gebruikt worden voor het 
onderhoud van Moduleo® 
designvloeren. Volg steeds de 
gebruiksaanwijzigingen vermeld 
op de verpakking.

www.xtrafloor.com



Dagelijks onderhoud
Veeg de vloer grondig met een 
niet-behandelde vloermop of stoffer en 
blik en borstel. Onderhoud de 
inloopmatten door deze buiten uit te 
schudden en te stofzuigen.

 
Periodiek onderhoud
Maak een oplossing van Xtrafloor 
Cleaner Maintainer (of een 
gelijkwaardig onderhoudsproduct) die 
verdund wordt zoals aangegeven op 
de verpakking.
(i)  Gebruik een goed uitgewrongen 

mop voor het verwijderen van vuil.
(ii)  Gebruik de mop met 

overlappende streken.
(iii)  Spoel de mop vaak en vervang de 

oplossing indien nodig.
(iv)  Vuil water laat lelijke resten achter 

op het oppervlak. 

Laat de gehele vloer grondig drogen. 
Zorg dat al het materieel grondig wordt 
gereinigd na gebruik en veilig wordt 
opgeborgen. Eventuele vlekken die 
tijdens routinereiniging niet konden 
worden verwijderd, kunnen voorzichtig 
worden verwijderd met een 
niet-schurend nylon sponsje van het 
type dat wordt gebruikt voor pannen.

Veiligheidstips
Slecht onderhoud kan leiden tot een 
gladde vloer, die ongelukken kan 
veroorzaken. 

Lees de onderstaande voorzorgs- 
 maatregelen om uw vloer zo veilig 
mogelijk te houden. 

(i) Natte vloeren kunnen glad 
zijn. Zorg ervoor dat geschikte 
schoonloopmatten worden 
gebruikt.  

Water op de vloer, zelfs kleine 
druppels van bijvoorbeeld een 
paraplu, moet direct worden 
opgenomen met een schone, 
absorberende doek.

(ii) Gemorst water, vet, voedsel, 
chemische stoffen en andere 
vreemde materialen kunnen de 
vloer ook glad maken. 

(iii) Veel meubelpolijstmiddelen en 
glasreinigers bevatten chemische 
stoffen en siliconen die in 
contact met de vloer gladheid 
kunnen veroorzaken. Zelfs kleine 
hoeveelheden kunnen gevaarlijk 
zijn.

(iv) Zorg dat er niet op de behandelde 
plaatsen wordt gelopen totdat ze 
geheel droog zijn. Zelfs vochtige 
vloeren kunnen glad zijn.

(v) Wees voorzichtig met spuitbussen 
met insecticide, desinfecterende 
middelen en parfum. Sommige 
bevatten olie en oplosmiddelen 
waarvan voldoende op de vloer 
kan blijven liggen om gladheid te 
veroorzaken.

Preventieve maatregelen
(i)  Stofzuig of veeg de vloer 

regelmatig om stof en zandkorrels 
te verwijderen.

(ii) Veeg wat geknoeid is onmiddellijk 
op met een absorberende 
doek en was dan grondig met 
Xtrafloor Spot Cleaner of Cleaner 
Maintainer, op de juiste wijze 
verdund, totdat de vloer geheel 
schoon is. Afspoelen en goed 
laten drogen.

(iii) Geschikte schoonloopmatten 
kunnen, als ze goed worden 
onderhouden, veel schurende en 
vreemde materialen,  
die van schoenen afkomstig zijn, 

effectief verwijderen en naar 
binnen gelopen water opvangen. 
Hierdoor is er minder onderhoud 
nodig bij inloopplaatsen en 
wordt de levensduur van de vloer 
verlengd. 

(iv) Gebruik nooit matten met een 
rubber of latex onderzijde, omdat 
deze bruine vlekken kunnen 
achterlaten. Ook zwenkwieltjes 
of dopjes onder meubelpoten 
mogen niet van rubber of latex 
gemaakt zijn.

(v) Sommige spuitbussen met 
insecticide kunnen ook schadelijk 
zijn voor het tegeloppervlak.

(vi) Bescherm tegen krassen van 
meubelpoten door het gebruik 
van brede, vrij bewegende 
zwenkwielen, glijders, rollers 
of vilt. Gebruik meubeldoppen 
onder zware voorwerpen 
en apparaten om deuken te 
voorkomen.

(vii) Gebruik geen smalle zwenkwielen 
of zwenkwielen met een 
gekarteld loopvlak, omdat deze 
de vloer kunnen beschadigen. 
Wees ook voorzichtig met 
naaldhakken.

(viii)Zorg ervoor dat er geen 
sigaretten, lucifers of andere 
zeer hete voorwerpen in contact 
komen met de vloer.

(ix) Gebruik geen agressieve 
reinigingsmiddelen die de vloer 
kunnen beschadigen. 

(x) Zowat elke vloerbedekking 
verkleurt na langdurige 
blootstelling aan direct zonlicht. 
Voorkom dit door de gordijnen 
of zonneblinden te gebruiken 
wanneer de zon het felst schijnt.
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