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1. Algemene instructies 
 
Bij PROJECT FLOORS designvloerbekledingen gaat het over producten, 
die al voorzien zijn van een fabrieksmatig aangebrachte polyurethaan 
coating. Om duurzaam een optimaal uitzicht en een lange levensduur te 
garanderen, is een regelmatige reiniging noodzakelijk. Dit is afhankelijk 
van de regelmaat van gebruik en het gebied van de toepassing en de 
keuze van de kleur en het reliëf van het oppervlak van het decor. Een 
verfijning van de gebruikte laag met behulp van een 2-componenten 
polyurethaan afdichtingssysteem is op aanvraag mogelijk. In bijzondere 
situaties van het object is een extra coating zinvol (zie punt 7 „Belangrijke 
informatie“).     
 
2. Preventieve maatregelen 
 
Om het oppervlak tegen mechanische beschadigingen door indringen 
van vuil water, zand e.a. te beschermen, is het raadzaam om zones met 
deurmatten aan te leggen. Tijdens de bouwfase is het nodig het 
oppervlak te beschermen tegen mechanische beschadiging door andere 
gespecialiseerde werkzaamheden. 
 
3. Reiniging na het aanleggen van de vloerbekledingen 
 
Na voltooiing van het aanleggen van de vloerbekledingen is een reiniging 
nodig om aanwezig bouwvuil volledig te verwijderen. Deze is niet 
hetzelfde als een basisreiniging (zie punt 6). Na het beëindigen van het 
aanleggen, moet het vloeroppervlak met PU-reiniger (niet met 
basisreiniger), die met water werd verdund (1:10), gereinigd worden. Het 
vuil moet volledig worden afgevoerd en de vloer moet dan ontsmet 
worden met schoon water. Omdat klikverbindingen geen waterdicht 
systeem zijn, moet opgelet worden met de aangebrachte hoeveelheden 
water- en reinigingsmiddel. In het bijzonder kan bij vochtgevoelige 
ondervloer hierdoor schade veroorzaakt worden. Daarom bevelen we het 
zogenaamde „moppen met lichtjes vochtige doek“ met behulp van een 
geschikte mop aan. Ook is het opsproeien van het reinigingsmiddel door 
middel van een pompflacon (bv. de Spray-Mop set van Dr. Schutz) 
aanbevolen. 
De reiniging na het aanleggen van de vloerbekledingen dient niet als 
voorbereidende maatregel om een initiële behandeling (zie punt 4) uit te 
voeren! Hiervoor is een basisreiniging (zie punt 6) nodig. 
 
4. Initiële behandeling 
 
Wegens de reeds aanwezige oppervlaktebehandeling is een initiële 
behandeling niet verplicht. Naargelang de toepassing en het gebied van 
toepassing kan, indien gewenst, een hoogwaardig PU-afdichtings-
systeem aangebracht worden. Hierbij verkrijgt het vloeroppervlak een 
extra bescherming tegen mechanische invloeden van het dagelijks 
gebruik. 
Graag geven we ook individueel advies, afgestemd op de toepassing – 
neem contact met ons op! 
 
5. Huidige reiniging en actueel onderhoud 
 
Onder de actuele onderhoudsreiniging begrijpt men een handmatige 
reiniging, die wordt uitgevoerd met gebruik van een conventionele dweil. 
Eerst wordt het grove vuil verwijderd met een borstel of een stofzuiger. 
Daarna wordt het oppervlak lichtjes vochtig gereinigd met de PU-reiniger 
volgens de gebruikershandleiding. Ook hier is het Spray-Mop systeem 
van Dr. Schutz aanbevolen. Voor extra bescherming tegen kerven en 
krassen door verplaatsen van meubelstukken, zijn nadien aangebrachte 
viltglijders voorzien. Bureaustoelen moeten voor gebruik op  
PROJECT FLOORS vloerbekledingen met zachte wielen, type W volgens 
DIN 68131 uitgerust zijn. 

6. Basisreiniging 
 
Naargelang de graad van vervuiling kan de vloer over langere perioden 
met de basisreiniger R (Dr. Schutz), verdund volgens fabrieks-
specificaties, gereinigd worden. Na volledige opname van het vuil wordt 
de vloerbekleding met schoon, warm water ontsmet, tot alle vuil- en 
schoonmaakresten volledig verwijderd zijn. Daarna kan indien gewenst 
een initiële behandeling uitgevoerd worden (zie punt 4). Omdat 
klikverbindingen geen waterdicht systeem zijn, moet opgelet worden met 
de aangebrachte hoeveelheden water- en reinigingsmiddel. In het 
bijzonder kan bij vochtgevoelige ondervloer hierdoor schade veroorzaakt 
worden. 
 
Als onderhoudsproducten van andere fabrikanten worden gebruikt,  
moet dit worden overeengekomen met de respectieve fabrikanten van  
de onderhoudsmiddelen. Indien u nog andere vragen hebt over de  
juiste reiniging en het  juiste onderhoud van vloerbekledingen, raadpleeg 
dan a.u.b. de dienst voor adviesverlening van Dr. Schutz, Bonn  
Tel.: +49 228 95352 0, Fax: +49 228 95352 28. 
 
Door verspreiding van deze reinigings- en onderhoudshandleiding vervult 
de vloerlegger zijn plicht volgens DIN 18365. De meest recente informatie 
over reiniging en onderhoud vindt u op www.project-floors.com. 
 
7. Belangrijke informatie 
 
Winkels, wandelzones: 
In zones met te verwachten hoger regelmatig gebruik bevelen we aan 
vóór het eerste gebruik een geschikt PU-afdichtingssysteem aan te 
brengen.    
 
Kapsalons, autodealers: 
Het vlek- en kleurstofresistente PU-afdichtingssysteem „Anti-Color“ van 
Dr. Schutz wordt aanbevolen, om verkleuringen en kleurverloop door 
weekmakers tegen te werken. 
 
Hygiëne: 
overal waar hand- en oppervlakdesinfectiemiddelen worden gebruikt, 
bevelen we het gebruik van het PU-afdichtingssysteem aan. Hierdoor 
verkrijgt het oppervlak een optimale langdurige bescherming en wordt de 
eventuele verkleuring door het desinfectiemiddel verhinderd.  
 
Waardebehoud: 
PROJECT FLOORS vloerbekledingen kunnen in het algemeen steeds na 
aanleg worden veredeld/opgefrist, indien er sporen van slijtage aanwezig 
zijn door mechanische belasting, die door middel van dagelijkse zorgen 
niet meer te herstellen zijn. 
 
Voor extra bescherming tegen kerven en krassen door verplaatsen van 
meubelstukken, zijn nadien aangebrachte viltglijders voorzien. 
Bureaustoelen moeten voor gebruik op PROJECT FLOORS 
vloerbekledingen met zachte dubbele zwenkwielen, type W (zacht) 
volgens DIN 68131 uitgerust zijn. 
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