‘Onderhoudsvrije
vloeren bestaan niet’
Kostenreductie op onderhoud is de laatste jaren een steeds belangrijker thema geworden.
Met name in het onderwijs. Fabrikanten hebben op die wens ingespeeld met product
introducties die een vermindering van onderhoudskosten kunnen realiseren. Maar nieuwe
ontwikkelingen garanderen nog geen ‘onderhoudsvrije’ vloer, wel een vloer die relatief
‘onderhoudsarm’ is.
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Bij de zeepfilmmethode werkt als volgt: door handmatig dweilen wordt een zeepfilm aangebracht die vuil opneemt. Bij een
volgende dweilbeurt wordt die zeepfilm met dat vuil opgelost
en een schone laag aangebracht. Benodigdheden: een mop
en twee emmers, waarvan een met schoon en een voor vuil
water. Spray is een methode met efficiencyvoordelen bij
grotere oppervlakken. Door te sprayen wordt een beschermende waslaag aangebracht. Als na installatie de hele vloer
een spraylaag krijgt, kan daarna volstaan worden met een
spraybehandeling ‘per verstoring’: een plaatselijke behandeling bijvoorbeeld bij een doffe plek. Benodigdheden: een
eenschijfsmachine, liefst met schrobstand en spraystand.
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Een vuistregel voor vlakke vloerbedekkingen is dat het meubilair is voorzien van zachte geleiders: tapijt, vilt, zacht plastic of
zacht rubber. Want bij ‘hard op hard’ slijten zowel de dopjes als
de vloer. Forbo adviseert meubilair dat met het volledige draagvlak van de pootjes de vloer raakt. Dat voorkomt puntbelasting
en dus slijtage. Wat wieltjes betreft is het het beste om zachte
loopvlakken te hebben. Het spreekt vanzelf dat de dopjes en
wieltjes wel regelmatig gecontroleerd moeten worden.
Voor meer info kunt u de brochure aanvragen: Forbo FloorCare System. Informatie over reiniging en herstel van marmoleum- en artoleumvloeren: tel. 075 647 78 80, email:
contact@forbo.com.
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