Wij adviseren gebruik te maken van de CaluClean ECO F1, dit reinigingsmiddel heeft een neutrale PHwaarde van 8 en is speciaal ontwikkeld voor waterbestendige oppervlakten zoals marmer, linoleum en
gietvloeren. Dit middel is geschikt voor zowel de natte reiniging als de sprayreiniging en kan gebruikt worden
in schrob-zuigmachines. Het toevoegen van een antischuim middel is niet nodig.
Indien u geen gebruik maakt van de CaluClean ECO F1 dient u ten alle tijden PH-neutrale
schoonmaakmiddelen te gebruiken. Vermijd sterk alkalische schoonmaakmiddelen en middelen op basis
van alcohol of met chloor bestanddelen. Deze kunnen de vloer aantasten.

Preventief
Ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het raadzaam een schoonloopmat te plaatsen en
dagelijks de vloer te stofzuigen en/of aanvegen. Daarnaast is het raadzaam om schuivende onderdelen,
zoals tafels en stoelen, te voorzien van speciale glijders die krassen op de vloer tegengaan.

Dagelijks onderhoud
1. De vloer stofzuigen en/of aanvegen
2. Meng het reinigingsmiddel met warm water
Verhouding minimaal 1:100 en maximaal 1:50
3. Breng het sop aan op de grond en dweil de vloer met een mop of machine
4. De mop regelmatig spoelen en laat de vloer drogen door de lucht

Zware vervuiling/beschadiging
Bij zware vervuiling van de vloer, bijvoorbeeld sterk aangekoekte oliën en vetten, is het aan te raden extra
onderhoud te verrichten en een sterkere concentratie reinigingsmiddel te gebruiken. Lukt het niet om de
vervuiling schoon te krijgen dan kan een nul-beurt uitkomst bieden. De vloer wordt dan grondig
schoongemaakt door onze vakkundige schoonmaakspecialist.
Bij beschadigingen aan de vloer is het belangrijk de beschadiging direct af te plakken. Op deze manier kan
er geen vuil in komen waardoor het herstellen/repareren van de vloer een optie is. Neem direct contact met
ons op zodat wij snel en vakkundig een oplossing kunnen bieden.

Deze gebruiksaanwijzing staat samen met het veiligheidsinformatieblad op onze website. Hier kunnen
tevens de reinigingsmiddelen snel en eenvoudig worden besteld.
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