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       PROTECSOL
®
 OPPERVLAKTEBEHANDELING 

 

 
 
ONDERHOUDSADVIES VOOR DE VOLGENDE PRODUCTEN: 

• Taralay Premium Compact: Brazilia, Costa Rica, Forum, Fusion, Indiana, Metallica,  

• Taralay Premium Comfort: Brazilia, Costa Rica, Forum, Fusion, Indiana, Metallica 

• Taralay Impression Compact: Papyrus, Urban, Interior Concept 1.0, Organic 

• Taralay Impression Comfort: Uni, Papyrus, Diversion, Urban, Renzo, Chromatics,  
Interior Concept 1.0, Organic, Oxygen 

• Saga
2
 

• Taralay Initial 
 
 
ALGEMEEN 

Bovenstaande producten zijn voorzien van een Protecsol
®
 oppervlaktebehandeling. Protecsol

® 
is een 

oppervlaktebehandeling met polyurethaan uitgehard door middel van UV-stralen en biedt de volgende 
voordelen: 

• Protecsol
®
 beschermt de vloerbedekking gedurende de gehele levensduur. 

• Protecsol
®
  vereenvoudigt het onderhoud. 

• Geen polymeer- of andere onderhoudslaag benodigd. 
 
Een goede vuilvangzone in de entree voorkomt vuilverspreiding en draagt aanzienlijk bij in de 
besparing op de onderhoudskosten en levensduur van de PVC vloerbedekking. 
 
 
REINIGING NA LEG- EN BOUWWERKZAAMHEDEN 

• Rest materiaal en stof verwijderen.  

• Stofwissen of stofzuigen naar mate van de verontreiniging. 

• Nat reinigen met een neutraal reinigingsmiddel door middel van moppen. 

• Machinaal reinigen met een éénschijfsmachine (160 toeren) of met een  
schrob-zuigmachine (nylonborstel) met een neutraal reinigingsmiddel. 

 
 

BEHANDELING VOOR INGEBRUIKNAME 

Dankzij Protecsol
®
  wordt het opbrengen van een onderhoudslaag, zoals bijvoorbeeld dweilwas of 

polymeer, met klem afgeraden. Enkel wanneer men een versterkte glans wenst is dit mogelijk door het 
aanbrengen van een polymeerlaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deprojectinrichter.com
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DAGELIJKS ONDERHOUD 

• Verwijder regelmatig los vuil en stof door middel van stofzuigen of stofwissen. 

• Voor het verwijderen van aangekleefd vuil wordt een natte reiniging met een neutraal reiniger 
zonder residu-opbouw geadviseerd. 

 
 
PERIODIEK ONDERHOUD 

• Bij sterke vervuiling de vloer goed schrobben met een alkalische vloerreiniger (tot max. pH 11). Of 
grondig reinigen met een éénschijfsmachine (160 toeren) of met een schrobzuigmachine met een 
nylon borstel. 

• Met schoon water naspoelen. Op deze manier is alle vervuiling verwijderd en kan het 
vervolgonderhoud met een neutrale reiniger plaatsvinden. 

 

BIJZONDERHEDEN 

• Ter voorkoming van ongewenste reacties, adviseren wij u reinigingsproducten van één fabrikant te 
gebruiken. 

• De aanbevelingen van de fabrikanten en leveranciers van reinigingsmiddelen altijd strikt opvolgen. 

• In het algemeen verandert het opbrengen van een polymeerlaag de antislip waarde van de 
vloerbedekking. 

• Om onnodige milieubelasting te voorkomen adviseren wij u alleen de hoeveelheid water en 
onderhoudsmiddel te gebruiken dat werkelijk nodig is! 

• Alle pootjes en/of wielen van inrichtingsvoorwerpen dienen deugdelijk te zijn beschermd. Het dient 
de voorkeur hier kunststof of polyurethaan beschermingen voor te gebruiken. Het gebruik van 
vilten dopjes / bescherming wordt afgeraden. 

• Zwart rubber kan bij een langere inwerktijd verkleuringen in PVC vloerbedekking achterlaten, die 
zich niet meer laten verwijderen. Zoals bijvoorbeeld: autobanden, rubber wielen onder rijdende 
apparatuur, containers etc. Dit kan worden voorkomen door toepassing van kunststof of 
polyurethaan wielen en/of pootjes. Gekleurde producten op basis van oplosmiddelen, zoals 
bitumen, teer, oliën, vetten etc. die via schoenzolen worden binnengebracht kunnen ook tot 
verkleuringen leiden. (Deze verkleuringen doen geen afbreuk aan de kwaliteit van onze producten, 
maar geven uitsluitend een optische verstoring.) 
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ONDERHOUDSPRODUCTEN 

Onderstaand treft u een overzicht aan met door Gerflor geadviseerde producenten en hun producten. 
Deze tabel is opgesteld volgens de ons bekende en door de fabrikant aan ons bekend gemaakte 
informatie. Voor een gedetailleerd advies verwijzen wij u naar de fabrikant van uw voorkeur. Deze blijft 
verantwoordelijk voor het uiteindelijke toepassingsadvies. 

 
 

FABRIKANT 

 

NEUTRALE REINIGER 

PERIODIEKE REINIGER 

Alpheios BV 

In de Cramer 8A 
6401 DB Heerlen 

Tel 045 - 5738888 

 
www.alpheois.nl 

- Wetrok Resal 
- Wetrok Retocid 
- Wetrok Exal-S  
  (100-200 ml / 10L) 

- Wetrok Exal-S  

  (300-400 ml / 10) 

Dr. Schutz Nederland BV 

’t Zwarte Land 28 
3925 CK Scherpenzeel 

 

Tel: 033 - 2588854 

 
www.dr-schutz.nl 

- PU Reiniger 
- Actief Reiniger 

- Basisreiniger R 

Johnson Diversey BV 

Postbus 40441 
3504 AE Utrecht  

Tel: 030 2476911 

 
www.johnsondiversey.com 

- TASKI Jontec 300 conc - TASKI Jontec Uniforte   
   plus 

 
 
 
 
 


