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Interfloor Verzorging Vinyl 
 
Algemeen onderhoudsadvies 
 

Simpel en efficiënt 
De meeste Interfloor vloeren hebben een sterke beschermende finish die schoonmaak en onderhoud 
eenvoudig maakt. Stofwissen en/of stofzuigen is een snelle en eenvoudige manier om de vloer stofvrij 
te maken en “scherp” vuil  te verwijderen. 
 
Afhankelijk van het gebruik en de gewenste (zijdemat)glans kan het  vloeroppervlak  (dagelijks) worden 
gereinigd  en/of extra beschermd  met een van de onderstaande James producten. De 
kwaliteitsproducten van James zijn afgestemd op Interfloor vinylvloeren. Bij regelmatig  gebruik van de 
James onderhoudsproducten blijft het oorspronkelijke uiterlijk van uw Interfloor vloer behouden. 
 
Dagelijkse reiniging en onderhoud  

• Verwijder regelmatig stof en scherp  vuil met stofwisser en/of stofzuiger. 
• Verwijder vlekken met James-VINYLREINIGER en een klamvochtige mop. 

Vinylreiniger op vloeren die behandeld zijn met Zijdemat en vooral ExtraGlans zal dit minder 
glanzende plekken veroorzaken 

Periodieke reiniging en onderhoud 

• Verwijder losliggend stof en vuil met stofwisser en/of stofzuiger. 
• Reinig de vloer met James-VINYLREINIGER (zie gebruiksaanwijzing op de verpakking)  
• Laat de vloer drogen 

Incidenteel onderhoud 
Als uw vloer er na lang en intensief gebruik niet meer als nieuw uit ziet, kunt u de vloer als volgt 
herstellen:  

• Schrob de vloer met James-BASISREINIGER “S”  en een schrobborstel, volgens de aanwijzing 
op de verpakking  

• Indien nodig onverdund aanbrengen en ca. 10 minuten laten inwerken. 
• Neem het vuile water goed op.  
• Mop na met schoon water en laat de vloer drogen  
• Breng afhankelijk van het gewenste resultaat James-ZIJDEMAT of James-GLANS aan volgens 

de aanwijzingen op de verpakking en laat de vloer goed drogen. 

Verpakkingen  

• Flacon James-VINYLREINIGER  1 liter  
• Flacon James-BASISREINIGER “S” 1 liter 
• Flacon James-ZIJDEMAT 1 liter 
• Flacon James-EXTRA GLANS 1 liter 

James producten zijn verkrijgbaar bij de woninginrichter 

 
 



                                                
 
Benodigdheden 
Stofwisser met doekjes en/of stofzuiger  – voor snel en eenvoudig droog onderhoud 
 
 
Veelgestelde vragen 
 
Hoe verwijder ik vlekken?  
Verwijder vlekken altijd zo snel mogelijk. De meeste vlekken kunnen veilig verwijderd worden met een 
droge doek of water. Vlekken zoals schoensmeer, teer e.d. dienen te worden verwijderd met James-
Basisreiniger. Beslist geen schuurmiddelen of andere agressieve reinigingmiddelen gebruiken. 
 
Hoe verwijder ik strepen?  
Wrijf voorzichtig over de vloer met een doekje dat bevochtigd is met James-VINYLREINIGER bij 
hardnekkige strepen gebruik maken van verdunde James-Basisreiniger  
 
Hoe laat ik mijn vloer er weer als nieuw uitzien?  
Schrob de vloer grondig met James-BASISREINIGER “S” en breng James- ZIJDEMAT of James- 
EXTRA GLANS opnieuw aan. 
 
Hoe verwijder ik krassen? 
Scherp vuil zoals zand(korrels) en glassplinters zijn funest voor elke vloer, verwijder dit daarom direct 
om beschadiging van de toplaag te voorkomen. Gebruik een schoonloopmat en goede viltglijders onder 
tafels en stoelen om de kans op krassen in de vloer te beperken. Plaatselijke krassen kunt u het beste 
behandelen door het verwijderen van  het vuil uit de krassen en opnieuw (plaatselijk) James-ZIJDEMAT 
of James-EXTRA GLANS  aan te brengen.  
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