
Normale Reiniging

1 Verwijder het losse vuil van de vloer met behulp van stofwisser
(niet geolied) of stofzuiger (met parketborstel). Probeer altijd de
oorzaak van inloop van los vuil te achterhalen en eventueel te
ondervangen. Denk aan een goede droog- en schoonloopmat.
Indien u wenst kunnen wij u hierbij helpen. Neem contact met
ons op voor meer informatie.

2 U kunt uw Sensovloer eenvoudig schoonmaken met een
SENSO PU reiniger vochtige (geen natte) vlakmop met
microvezeldoek.
https://www.bol.com/nl/nl/p/dr-schutz-pu-reiniger-750ml-gietvlo
eren/9200000086556026/?suggestionType=featured_product

3 U kunt uw Sensovloer het beste reinigen met PU Reiniger. Dit
schoonmaakmiddel is verkrijgbaar via
schoonmaakwebshop.nl/senso. Indien u zelf een
reinigingsmiddel aanschaft kan Senso niet verantwoordelijk
worden gehouden voor eventuele ontstane schade.

Zeep- of polymeer houdende producten laten een residu achter
op de vloer. Dit zorgt voor vuil opbouw of snellere aanhechting
van vervuiling.

4 Meng het middel in de voorgeschreven verhouding met water.

5 Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te moppen. Maak
deze niet te nat, Hierdoor ontstaan geen mop strepen. Wij
adviseren meerdere microvezel vlakmoppen te gebruiken en
deze te wassen zonder wasverzachter. Ook laat de vlakmop
geen sporen na.

Dit in tegenstelling tot een gewone mop, die het vuil van links
naar rechts verplaatst en bij het raken van wanden vuil en
water achterlaat.

6 Probeer erop toe te zien dat de vloer, zolang deze nog klam

vochtig, niet wordt belopen.

7 Maak nooit schoon met een schuurmiddel of een schuurdoekje!

8 De Sensovloer is bestand tegen vloeistoffen als thee,
vruchtensappen, wijn etc. Geef het echter niet de kans in te
werken en haal deze vloeistoffen direct van de vloer. Blijft het
liggen, dan kunnen er alsnog vlekken in de vloer komen. Let
vooral op bij zuren, kleurstoffen, weekmakers en
schuurmiddelen. Spuit het product onverdund op de locatie
met de vlek, schrob deze met een witte schroppad (geen
groene) of een afwasborstel en laat deze 10 minuten
inwerken, alvorens het te verwijderen met een vochtige
keukendoek. Bij vlekken die langer hebben gelegen en de
kans hebben gehad in te trekken kun je een druppel bleek op
de vlek laten vloeien. Laat deze vervolgens (zonder deze te
schrobben) maximaal 30 minuten liggen en verwijder het
vervolgens met een vochtige keukendoek. Met deze methodes
moet je nagenoeg alle vlekvorming kunnen verwijderen.
Voorkom bijtmiddelen!

Handige tips

■■Voorzie stoelen en tafels altijd van zachte doppen.
■■Verschuif geen zware voorwerpen over de vloer.
■■Voorkom zand op de vloer, het werkt net als

schuurpapier.
■■Nat, onbehandeld hout en rubber kunnen vlekken

achterlaten.
■■Weekmakers, zuren en kleurstoffen kunnen bij

contact met water vlekken veroorzaken. Laat deze
spullen daarom niet nat op de vloer staan. Voorbeelden zijn
kinderwagens of fitnesstoestellen.

■■Gebruik bij hardnekkige vlekken een van onze
vlekverwijderaars met een vochtige doek, verkrijgbaar via
https://www.bol.com/nl/nl/p/dr-schutz-pu-reiniger-750-ml/920
0000086556026/

■■Voor meubelbescherming, zie: www.scratchnomore.nl
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Periodieke of plaatselijke reiniging

Eenschijfsmachine
Bij gebruik van een eenschijfsmachine kunt u de druk op de pad
beïnvloeden. Hierdoor is het makkelijker om sterk aangehecht vuil
te verwijderen.

■■Gebruik een rode pad voor het schoonmaken.
■■Schrob nooit een droge vloer met een droge pad.
■■Meng het Basisreiniger R in de voorgeschreven verhouding

met water.
■■Verdeel het product over het oppervlak van de te reinigen

vloer.
■■Laat het 30 minuten inwerken, vloer niet in laten drogen.
■■Schrob de vloer nauwkeurig met de machine.
■■Zuig het vuile water op met de waterzuiger.
■■Herhaal  het  schrobben  en  het  zuigen  nog  eens met

schoon water.
■■Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien

nodig.
■■Als al het vuile water is opgezogen is de vloer klaar voor

gebruik.

Schrob-zuigmachine
Bij het gebruik van een schrobzuigmachine kan men de druk op
de pad niet beïnvloeden. Het voordeel van deze machine is dat
het vervuilde water direct weer opgezogen kan worden. Een
schrobzuigmachine wordt vaak gebruikt voor dagelijkse reiniging.

■■Maak de Basisreiniger R in de voorgeschreven verhouding
klaar buiten de machine en vul daarmee de vloeistoftank.

■■Bepaal vooraf de werkroute.
■■Voor het dagelijks onderhoud kunt u de machine

tegelijkertijd laten schrobben en zuigen.
■■Voor een periodieke reinigingsbeurt schrobt u de vloer eerst

zonder te zuigen. Laat het product 30 minuten inwerken en
schrob nu de vloer nog een keer, maar laat de machine nu
ook direct het water opzuigen.

■■Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien
nodig.

■■Schrob nooit een droge vloer met een droge pad.

Vaak gestelde vragen

1 Hoe moet ik de vloer onderhouden?
U kunt de vloer onderhouden met een vlakmop, doodle-bug,
stofzuiger, boenmachine en stofwisser. Nooit met
schuurmiddel of schuurspons. Stof kunt u het beste droog
verwijderen met stofwisser of stofzuiger (zachte parketborstel).

Aangehecht vuil dient nat te worden verwijderd.

2 Wat voor vervuiling zit er op mijn vloer?
Over het algemeen kan men er van uit gaan dat de vervuiling
op de vloer voor 80% uit losse deeltjes (stof e.d.) bestaat. De
overige 20% bestaat uit vettige deeltjes. Die zorgen voor het
grootste deel van de zichtbare vervuiling. Wanneer deze
vettige deeltjes niet structureel goed verwijderd worden zal
er zich een vies ogende sluier vormen aan het oppervlak van
de vloer.

3 Hoe voorkom ik dat deze vettige sluier zich gaat vormen op
de vloer?
Afhankelijk van de belasting van de vloer (# mensen per dag
op de vloer), zal er een frequentie aan het vloeronderhoud
gekoppeld moeten worden.

4 Hoe verwijder ik kalkvlekken en roestvlekken van de vloer?
Door middel van Elatex, daarna met schoon water
nabehandelen.

5 Stofwissen, waarmee kan ik dit het beste doen? Het is het
beste geen olie geïmpregneerde doeken te gebruiken. De
olie laat residu achter op de vloer, wat vuil aantrekt en
vasthoudt, zodat er een sluiervervuiling op de vloer zichtbaar
wordt. De statische stofwisdoeken of stofzuiger zijn een
betere optie.

6 Wat  voor  reinigingsmiddel  moet  ik  gebruiken? Voor het
normale onderhoud adviseren wij u PU Reiniger te
gebruiken. Dit schoonmaakmiddel is te verkrijgen via
schoonmaakwebshop.nl/senso.

7 0-beurt
U kunt ons ook bellen voor het uitvoeren van een 0-beurt.
Daarvoor wordt de volledige vloer voorzien van een
complete dieptereiniging. Neem contact met ons op voor een
offerte of meer informatie.



8 Kan ik gelijk boenen, of moet ik het product inlaten werken?
Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet men het product
de tijd geven het vuil los te weken van de vloer. Bij zware
vervuiling kan dit tot 30 minuten duren. Bij een zeer lichte
vervuiling kan het product vrijwel direct opgenomen
worden.

9 Kan   ik   reguliere   reinigingsmiddelen   gebruiken? Wij
kunnen alleen onze schoonmaakmiddelen adviseren en
garanderen.

10 Moet ik de vloer schoonmaken met een borstel of met een
pad?
Een Sensovloer mag alleen met een rode pad worden
gereinigd.

11 Wat voor kleur pad moet ik gebruiken?
Wij adviseren maximaal een rode pad te gebruiken.

12 Wat is een doodle-bug?
Dit is een handschrobber bestaande uit de volgende
onderdelen: steel, padhouder (12cm x 25cm) en pad.
Deze doodle-bug wordt vaak gebruikt om handmatig
vlekken te verwijderen en om langs de plinten en in de
hoeken te reinigen.

13 Hoe verwijder ik schoenstrepen of oudere vlekken?
Streepvorming door schoenen is gemakkelijk te
verwijderen met een vochtige microvezeldoek. Blijven ze
echter langer op de gietvloer zitten, dan hebben ze de
neiging in te drogen. Daardoor zijn ze moeilijker te
verwijderen. Zie hiervoor de starterskit. Meestal goed te
verwijderen met Elatex, deze met schoon water
nabehandelen. schoonmaakwebshop.nl/senso.

14 Hoe ga ik om met vlekken?
Zie starterskit, aan de bovenzijde vindt u een
vlekkentabel.

15 Onderhoud op lange termijn?
Afhankelijk van de belasting kan de vloer na verloop van
tijd van een opfrisbeurt worden voorzien. De vloer wordt
daarvoor door ons ontvet en licht opgeruwd en voorzien
van een nieuwe topcoat. Deze topcoat is beschikbaar
voor circa 20% van de aanschafwaarde. Vraag voor meer
informatie een gespecificeerde offerte aan.

Alle informatie in dit advies is met zorg samengesteld, en geeft u een goede indicatie van wat u kunt verwachten. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
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