
                     
Onderhoud en bescherming Artigo TXL 
(Structuur oppervlak rubbervloeren zoals LAVA, ZEUS, CLASSIC en STRONG) 
 
De oppervlak behandeling TXL bestaat uit een verdichting van het oppervlak met UV licht. De natuurlijke oxidatie  
wordt hierdoor al tijdens de productie geïnitieerd. De ‘vettige’ film op de vloeren is géén paraffine, maar siliconen.  
Deze siliconenfilm is eenvoudig met een neutrale reiniger te verwijderen. 
In gebieden met licht verkeer volstaat regelmatige reiniging met Jontec Taski Tensol Conc. (of gelijkwaardig) 
Een effectieve passieve vuilvang bij de entree, zoals droog- en schoonloop matten en rasters, is vereist voor het 
verminderen van de hoeveelheid vuil, gruis en vocht in de gebieden waar de vloeren zijn geïnstalleerd. 
Na installatie de vloeren beschermen met (bijvoorbeeld) stucloper om onnodige schade te voorkomen door zware 
apparatuur, meubilair of andere werkzaamheden. 
Voorzie meubels, tafel- en stoelpoten van Tetra (PTFE) of RVS stoel- en meubelglijders om krassen te voorkomen.  
Wielen van bureaustoelen dienen geschikt/bedoeld te zijn voor vlakke, niet textiele, vloerbedekkingen. 
 
Eerste reiniging na installatie 
• Verwijder alle losse vuil, stof en zand met zachte bezem of stofzuiger. 
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e
 voorbeeld - voor gebieden met licht verkeer: 

• Reinig de vloer machinaal op lage snelheid en rode schijf (3M schaal) of handmatig met mop of wisser.  
   Gebruik een schoonmaak en  beschermmiddel op basis van tenside (Jontec Taski Tensol Conc. of gelijkwaardig).  
• Voor een glanzend oppervlak kan de vloer worden opgewreven met een eenschijfsmachine met witte schijf.  
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e
 voorbeeld - voor alle andere situaties: 

• Reinig de vloer met een licht alkalische schoonmaakmiddel en een lage snelheid eenschijfsmachine met rode schijf. 
   Het water opzuigen en meerdere malen spoelen opdat alle schoonmaakmiddel is verwijderd. Vloer laten drogen. 
• De schone en droge vloer voorzien van een onderhoud- en beschermmiddel als Jontec Taski Extra (of gelijkwaardig). 
 
Dagelijks onderhoud 
Het verwijderen van stof, vuil en vlekken van de vloer. 
• Reinigen met vochtige mop, microvezel of stofzuiger. 
   Schrob-zuig/combi machine met neutraal schoonmaakmiddel op grote oppervlakken. 
• Verwijder schopstrepen en vlekken met een neutraal of licht alkalisch schoonmaakmiddel (Volg advies leverancier). 
 
Routine onderhoud 
Afhankelijk van de aard van het gebruik, de vloer dagelijks of in een mindere frequentie schoonmaken met water 
waaraan Jontec Taski Tensol (of gelijkwaardig) is toegevoegd. 
• Reinig de vloer met een mop of een gecombineerde machine voor grotere gebieden. 
• Als alternatief is het ook mogelijk om periodiek droog onderhoud uit te voeren (spraybuff) met behulp van een 
   eenschijfsmachine met witte schijf. De snelheid van de machine en het type van wasmiddel aanpassen aan het 
  niveau van vervuiling en op de gewenste glansgraad. 
 
Periodiek onderhoud 
Wanneer standaard onderhoudsbeurten onvoldoende zijn om de vervuiling te verwijderen is het raadzaam een  
zwaardere methodiek toe te passen voor het herstellen van het oorspronkelijke uiterlijk van de vloeren. 
• Reinig de vloer met een neutraal schoonmaakmiddel (of licht alkalisch afhankelijk van het vuil) en gebruik een lage   
   snelheid eenschijfsmachine met rode schijf. Vocht opzuigen, goed naspoelen en laten drogen. 
• De schone en droge vloer voorzien van een onderhoud- en beschermmiddel als Jontec Taski Extra (of gelijkwaardig). 
• Indien nodig, het gewenste niveau van glans met behulp van een spraybuff herstellen. 
 
Vloer herstel 
Mocht onverhoopt door extreem gebruik of nalatig/achterstallig onderhoud bovengenoemde methodieken ontoereikend 
blijken, is de vloer vrijwel altijd door daarin gespecialiseerde vloeronderhoud bedrijven (bijv. Duofort te Ede) weer in een 
acceptabele staat te herstellen. 
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