
  

 

 

Onderhoudsadvies Caracterr Rough gietvloeren  
 
Goed onderhoud zorgt ervoor dat de gegoten vloer mooi blijft, langer meegaat en 
hygiënischer is. Goed onderhoud bestaat uit 3 onderdelen, welke afhankelijk van het 
gebruik vaker of minder vaak dienen te worden uitgevoerd.  
 
1 Om krassen te voorkomen is goed en voldoende stofwissen of stofzuigen van groot 

belang. Stofzuigen verwijdert 80% van het vuil dat bestaat uit los stof en zand. Ook 
raden wij aan voor een goede entreemat te zorgen zodat de inloop van vuil en vocht 
beperkt blijft. Dagelijks, dan wel 2 of 3 wekelijks stofwissen en of stofzuigen van het 
gehele vloeroppervlak.  
 
- gebruik een stofzuiger met een zuigmond voor een vlakke vloer (zacht mondstuk) 

- vervang regelmatig de stofzak  

- gebruik eventueel stofwisdoeken  

- controleer op vlekken en verwijder deze met een klam vochtige doek  
 
2 Stofwissen of stofzuigen verwijdert niet al het vuil. Minimaal één maal per twee 

weken vochtig reinigen van de vloeren is noodzakelijk. Uiteraard eerst het gehele 
oppervlak stofzuigen.  
 
- gebruik een schone dweil voor het nat reinigen  
-  dweilen met Dr. Schutz R1000, 200ml op 10 liter water 
- nat reinigen met koud of lauw water, niet te heet  
-  reinigen volgens het 2 emmer systeem, één emmer met schoon water en 

reinigingsmiddel en één emmer met pers voor uitspoelen vuil water 
 
3 Periodiek de vloer geheel machinaal reinigen met een éénschijfsmachine voorzien 

van rode pad of zachte schrobborstel. Vloer indweilen en schrobben met water met 
als toevoeging Dr. Schutz PU reiniger. Daarna vloer afzuigen met een krachtige 
waterzuiger. Indien nodig daarna aanbrengen van een nieuwe was afwerklaag, Dr. 
Schutz Secura. Dit kan eventueel zelf worden gedaan of wij kunnen dit verzorgen. 
Gemiddeld gebeurt dit eens per jaar.  

 

Naast bovengenoemd onderhoud is het bij de toepassing van een harde vloer 
noodzakelijk de stoel- en tafelpoten te voorzien van anti-krasvilt. Tevens dienen 
bureaustoelen voorzien te zijn van zachte wielen om krassen in de toplaag onder de 
stoelen tegen te gaan. 
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