ONDERHOUDSADVIES
DRY-BACK PVC
HYDRO-CORE CLIC PVC / DESIGN

De Bodiax Dry-back PVC en Hydro-core Clic PVC / Design vloeren zijn
dankzij de modernste productietechnieken standaard voorzien van een
zeer slijtvaste top en zijn daardoor ook uiterst gemakkelijk te reinigen.
Uiteraard dient elke vloer, dus ook een Bodiax vloer regelmatig gereinigd
te worden.
Om van uw vloer langdurig te kunnen genieten en beschadigingen te
voorkomen vragen wij u onderstaand advies op te volgen.

• Zorg eerst dat vuil van buitenaf niet op uw vloer binnen kan komen
en leg bij alle ingangen een schoonloopzone zodat vuil en kleine
steentjes niet in de vloer worden gelopen.
• Voor dagelijks onderhoud is stofwissen of stofzuigen (met een zacht
mondstuk) voldoende.
• Voor het wekelijkse onderhoud kunt u de vloer reinigen met een
dweil of wismop. Gebruik hiervoor een oplossing van lauw water en
een ph-neutraal reinigingsmiddel (wij adviseren Dr. Schutz PU
Reiniger).
• Uw eerste reiniging met dweil of wismop 48 uur na installatie.
Na droging is de vloer gebruiksklaar.
• Het water regelmatig verschonen zodat er geen strepen en vuilresten
achterblijven.
• Indien er professioneel onderhoud wordt gepleegd kan dat d.m.v.
een schrob / zuigmachine.
• Optioneel kunt u een (extra) PU beschermlaag op uw Bodiax Dry-back
PVC en Hydro-core Clic PVC / Design vloeren aanbrengen, dit heeft
als voordeel dat de naden tussen de stroken en tegels goed
dichtvloeien, waarmee de vloer een nog betere vochtbestendigheid
krijgt. Kleine krasjes kunnen hiermee worden hersteld en het
aangehechte vuil zal zich makkelijker laten verwijderen
(wij adviseren hier voor Dr. Schutz supermat).

THE TASTE OF FLOORS
www.bodiax.com | september 2019

1

• Afhankelijk van de gebruiksintensiteit adviseren wij u minimaal één
keer per jaar een nieuwe PU beschermlaag aan te brengen. De vloer
dient dan altijd eerst te worden gereinigd met Dr. Schutz basisreiniger
om al het vuil en oude beschermlagen te verwijderen.
• Voorkom langdurig contact tussen uw Bodiax Dry-back PVC en
Hydro-core Clic PVC / Design vloeren en rubber. Door migratie kan
er een blijvende donkerbruine verkleuring optreden (denk hierbij aan
een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen schoonloopmatten,
placemats etc.).
• Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten
en ander meubilair van viltdoppen.
• Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door
zacht wieltjes, die geschikt zijn voor vinyl vloerbedekking.
• Iedere vloerbedekking verkleurt onder invloed van zonlicht, of dit
nu hout, PVC of tapijt betreft. Dit komt door de ultraviolette straling
in het zonlicht. Om verkleuring van uw vloer Bodiax te voorkomen
is het belangrijk om goede zonwering toe te passen.
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