
maak gebruik van een zachte bezem
maak gebruik van een stofzuiger met zachte haren

Protection PU cleaner, wekelijks onderhoud - By Bjorn
Grand PU shield, maandelijks/jaarlijks onderhoud - By Bjorn
Groene zeep

Een Pure-Beton vloer onderhouden

Een Pure-Beton vloer is erg onderhoudsvriendelijk. 
De vloer is slijtvast en heeft een krasbestendigheid, zeker als je de juiste
voorzorgsmaatregelen treft. 
Stof en vuil trekt niet in de vloer waardoor de vloer geschikt is voor mensen met
astma of een huisstofmijtallergie. 
De vloer heeft geen voegen waar vuil/schimmel tussen gaat zitten. 

Hieronder wat schoonmaaktips voor je op een rij:

Hiermee voorkom je dat er kleine krasjes ontstaan in de vloer.

Vloer dweilen?

Wij raden aan om je vloer wekelijks te dweilen met een groene zeep of met onze
eigen schoonmaakmiddelen die speciaal ontwikkeld zijn voor onze vloeren. 
Het is dan ook ten strengste afgeraden gebruik te maken van chemische
schoonmaakmiddelen dat kan de toplaag aantasten. 

2 soorten schoonmaakmiddel

Regelmatig onderhoud is goed voor het behoud van de vloer zowel in kwaliteit
als in uitstraling:

Hardnekkige vlekken

Heb je hardnekkige vlekken op je Pure-Beton vloer?
Omdat je bijv. een fles rode wijn liet vallen? 
Dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand zolang de vlekken maar binnen korte
tijd worden verwijderd.

Krassen en beschadigingen voorkomen en behandelen

Een Pure-Beton vloer is erg slijtvast, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal
geen krassen of beschadigingen kunnen ontstaan. 
Wij raden dan ook ten strengste Scratch no More aan voor onder uw stoelen.
Daarnaast kunnen tafelpoten ook voorzien worden van de juiste vilt. 

Heb je toch lichte krasjes op je vloer? 

Dan raden wij aan om te dweilen met onze Grand PU shield, 
die maskeert kleine krasjes. 
Bij grotere, diepere krassen hebben wij goede ervaringen met 
De Vloerendokters. In 9 van de 10 gevallen lukt het om die krassen te herstellen
dit geldt ook voor scheurvorming. 


