M-EcoDeck Onderhoudsgids voor kunststof vloeren:
M-EcoDeck kunststofvloeren zijn naadloos en zeer slijtvast. Deze vloeren zijn ontworpen om zonder
concessies te voldoen aan de eisen voor uw veiligheid. Om deze vloeren schoon, veilig en duurzaam
te houden is het belangrijk om te weten hoe u deze vloeren dient te onderhouden. Hieronder vindt u
instructies en aanbevelingen voor het standaard reinigen van uw vloer, evenals informatie over
onderhoud tussen de schoonmaakbeurten door. Ook willen wij u enkele tips geven waarmee u
optimaal gebruik kunt maken van de EcoDeck systemen.
Eerste keer schoonmaken: Bij de eerste paar keer schoonmaken van de vloer raden we het gebruik
van harde, grove en/of agressieve pads en poetsdoeken af (dit kan overmatig polijsten van het
oppervlak veroorzaken). Alleen een harde borstel en veel water zijn afdoende.

Nat reinigen:
Wij adviseren u het dek eens per week te reinigen met onze CLEANER voor regulier onderhoud.
Hierdoor blijft de vloer veilig en hygiënisch.
Om uw dek te reinigen dient u de volgende mengverhouding te gebruiken: 1 deel CLEANER op 100
delen water (1: 100). Bijvoorbeeld 10 ml CLEANER op 1 liter water. Mocht u echter de indruk hebben
dat na gebruik van deze mengverhouding de vloer ook met een lagere concentratie gereinigd zou
kunnen worden, dan kunt u de mengverhouding aanpassen naar 1 deel CLEANER op 200 delen
water. De juiste concentratie wordt bepaald door het gebruik, de reinigingsfrequentie, het type
borstel en de leeftijd van de vloer.
Het daadwerkelijke reinigen van de vloer kan handmatig of machinaal worden gedaan. Kiest u voor
handmatige reiniging, dan is het belangrijk dat u na het dweilen van de vloer het vuile water niet laat
intrekken. Tijdens het drogen wordt het vuil in de schuurgroef getrokken waardoor de vloer meer
vervuild raakt in plaats van schoner. U kunt een waterstofzuiger of een absorberende
microvezeldoek gebruiken om het vuile water te verwijderen.
We raden aan om uw vloer goed schoon te houden om ervoor te zorgen dat het oppervlak
hygiënisch en schoon blijft. Als het dek meer vervuild is dan normaal, laat het schoonmaakproduct
dan wat langer inwerken(max 10 min. en uiteraard zonder dat het indroogt!). Dit geeft het vuil de tijd
om los te komen, waardoor het gemakkelijker kan worden verwijderd. Mocht bij het verwijderen van
het vuile water niet alles opgevangen worden, dan kunt u besluiten de vloer opnieuw te schrobben
of de concentratie van het reinigingsproduct in het water de volgende keer dat u de vloer
schoonmaakt iets te verhogen. Bij ernstige vervuiling of achterstallig onderhoud kan de vloer
gereinigd worden met STRIPPER. Dit is een zeer effectief reinigingsmiddel op basis van een hogere
concentratie (1:50 tot 1: 100). Bij gebruik van STRIPPER gelden dezelfde regels als voor de reguliere
CLEANER.
In dit geval is het echter belangrijk om de vloer daarna weer te schrobben met helder, schoon water.

Aanbevelingen:
•
•

•

Gebruik elke dag een katoenen of microvezel stofdoek.
Eens per week* schoonmaken met onze CLEANER. Dit betekent eerst het dek bedekken met
het product(mengverhouding 10ml cleaner op 1L water), het product zijn werk laten doen
(max. 10 minuten) en daarna dweilen/ schrobben en stofzuigen. Goed afspoelen!
Laat het niet indrogen.
Eens per maand* schoonmaken met STRIPPER. Dit betekent eerst het dek bedekken met het
product(mengverhouding 10ml cleaner op 1L water), het product zijn werk laten doen (max.
10 minuten) en daarna dweilen/ schrobben en stofzuigen. Goed afspoelen!
Laat het niet drogen.

Extra bescherming:
•

Half jaarlijks* na reiniging met CLEANER en veelvuldig spoelen met water, waarna het dek
volledig is opgedroogd, kunt u de NANO-Coating aanbrengen met een microvezeldoek.
Een hoogwaardige en duurzame coating welke het dek beschermen tegen de elementen.

* dit tijdschema is sterk afhankelijk van de gebruiksintensiteit.

Droog reinigen:
Als uw vloer intensief wordt gebruikt, blijven er gebruikssporen achter. Voorbeelden zijn stof, zand,
etc. Deze gebruikssporen kunnen krassen in uw vloer en ‘afgesleten’ plekken veroorzaken. Om
schade zoveel mogelijk te voorkomen raden wij aan om uw vloer goed schoon te houden. Wij
adviseren het gebruik van een synthetische doeken. De statische werking van de doeken zorgt ervoor
dat stof zich aan de dweil hecht en er geen vuil achter laat.

LET OP:
Bij aankoop van synthetische en stofbindende doeken raden wij aan:
• Aankoop van producten die geen materialen op oliebasis bevatten.
• Was uw doeken regelmatig om het statische effect te behouden.
Alle bovenstaande genoemde schoonmaakartikelen zijn bij ons te verkrijgen via de website of per
mail: niels@marron-ecodeck.com

Met vriendelijk groet,

Team M-EcoDeck
Aambeeld 17
1671 NT Medemblik
0227-540153
info@marron-ecodeck.com

Our cleaner and stripper are developed and produced by Herculan .

