
 
 

 
 

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften 
 
1. Opleveringsschoonmaak 
 
De vloer is met een CC-PU-reiniger, verdunt met water (1:10) te reinigen, het vervuilde water 
moet geheel verwijderd worden en met voldoende schoon water na gereinigd worden. 
 
2. 1e onderhoud 
 
De in de fabriek aangebrachte PU laag is ook bedoeld als bescherming van de toplaag van het 
materiaal tijdens de bouwfase en biedt ook voor een korte tijd bescherming tijdens het gebruik. 
Om een optimale bescherming te verkrijgen en het dagelijkse onderhoud te verlichten, zoals het 
verwijderen van aangehecht vuil, moet de PU sealing van CC-Dr. Schutz aangebracht worden. 
Dit volgens de voorschriften. In het woning gebruik is een behandeling met een PU sealing aan te 
bevelen.  
 
3. Dagelijkse reiniging en onderhoud 
 
Veeg of zuig stof en vuil op. Hardnekkige verontreiniging kunt u met een PU- reiniger verwijderen 
of met een R1000. Als bescherming tegen strepen en krassen van bewegende meubelstukken is 
het aan te bevelen viltglijders aan te brengen. Bureaustoelen moeten voorzien zijn van zachte 
wielen typ W volgens DIN 68131. 
 
4. Basis reiniging 
 
Afhankelijk van de vervuiling is er na verloop van tijd een basisreiniging nodig. Dit wordt 
uitgevoerd met een basisreiniger R verdunt volgens de voorwaarden van de fabrikant. Nadat al 
het vuil verwijderd is moet de vloer met schoon warm water gereinigd worden, totdat al het vuil 
en reinigingsresten verwijderd zijn. Aansluitend een onderhoud zoals bij punt 2 toepassen. Bij 
grotere oppervlakten is het eenvoudiger een reinigingsmachine en/of high speed machine te 
gebruiken. Als u andere onderhouds middelen gebruikt dan die wij aanbevelen is het raadzaam 
dit met ons te overleggen.  
 
Mocht u vragen hebben met betrekking tot reiniging en onderhoud kunt u zich wenden tot 
PROJECT-FLOORS telefoon: +31- (0) 592-261829 
  
Door het doorgeven van deze Reinigings- en onderhoudsvoorschriften voldoet de installateur 
aan haar verplichtingen volgens DIN 18365. 
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