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Beste klant,

Ntgrate dankt u voor de keuze van ons product. 
De onderstaande instructies zullen u helpen een mooie en 

duurzame vloer te creëren. Ntgrate wil uw aandacht op de 
volgende, uiterst belangrijke, argumenten vestigen. 

Een goed onderhoud staat garant voor :  
• een verhoogde levensduur en een perfecte hygiëne. 

• een betere esthetiek en beter behoud van het origineel aspect.
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De toekomst 
is je verleden 
innoveren.
— know-how en technisch meesterschap 

sinds 1958

Kies je voor het persoonlijke karakter van ntgrate®? Dan kies je voor het 

vakmanschap van gisteren en de dynamiek van morgen. Ntgrate, reeds 5 jaar 

kenmerkend als een innovatief , hoogtechnologisch en degelijk design product. 

Elke collectie is vooruitstrevend en wordt gebracht in samenwerking met 

designers, trend watchers en befaamde kleurconsulenten. Deze nieuwe generatie 

vloerbekleding combineert bovendien decennia ervaring in het weven met de 

meest innovatieve technieken. Ambacht ontmoet hightech.

Het verleden. De ntgrate® familie stamt af van Copaco Screenweavers, geboren 

in 1958 en uitgegroeid tot Europees leider in de productie van screendoeken uit 

glasvezel. Net als de voorouders gaat ook de tweede generatie volop voor innovatie. 

Geweven vinyl is state-of-the-art in de wereld van interieurdesign en high 

performance flooring.   

De toekomst. Meer dan 60 jaar van technische knowhow en een doordachte 

verticale integratie maken van elke vloertegel een kwalitatief hoogstandje. En de 

familie breidt ook uit, van referenties 'noble Melvin' tot 'wild Luna'. Iedere lijn krijgt 

een eigen persoonlijkheid dankzij samenwerkingen met designers, trend watchers 

en kleurconsulenten. Vind de stijl die bij je past en geef je leven vorm. Vandaag en 

morgen.

Belgian quality. World class.

historiek
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Een optimale 
reiniging

doe je zo.
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Fair Océane
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Jij wil niet 
poetsen, 
jij wil leven.
— ntgrate® stoot makkelijk vuil af en blijft 
dan ook jarenlang als nieuw. 

Ntgrate is geweven met een PVC garen met een glasvezelkern en is dus perfect 

te reinigen met een verdund detergent en water. Bij ons product zijn vuil en 
vlekken eenvoudig en snel te verwijderen in tegenstelling tot bij veel andere 
vloerbekledingen.

 

Een strategisch onderhoud is uiterst belangrijk voor het waardebehoud van 
een pand. De vuillast is afhankelijk van de inplanting van het gebouw. Het is 

noodzakelijk te investeren in een goed vuilopvangsysteem, waarmee tot 80 % van 

het vuil kan opgevangen worden.

Dat opvangsysteem bestaat uit 3 zones : 

• een outdoor tapijt, voor de opvang van nat vuil, dat periodiek met een hoge druk 

apparaat gereinigd wordt.

• een borstelzone voor het verwijderen van klevend grof vuil. 

• een wasbare vuilvangmat, die zeer regelmatig gewisseld wordt. 

Een strategisch onderhoud vereist het opstellen van een plan met aanduiding van 

de zones met verschillende gebruiksfrequenties. Op basis van dit plan worden de 

types onderhoud en hun frequenties per zone vastgelegd.

strategisch onderhoud
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Fair Naomi
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Draag zorg 
voor je vloer. 
Dag na dag.
— Dagelijks / wekelijks onderhoud. 

Stofzuigen. Ntgrate vloerbekleding dient regelmatig gereinigd te worden, 

afhankelijk van de vuillast en de mate waarin de vloer belopen wordt. Verwijder het 

vuil d.m.v. een borstelstofzuiger met 2 motoren ; één voor het vacuüm, één voor de 

horizontaal roterende borstel.

 

Vlekken verwijderen doe je zo. 

Zo moet het wel.

Verwijder de vlek zo snel mogelijk met een vochtige doek van de buitenrand naar 

binnen toe. 
Behandel vervolgens de vlek met verdund ph neutraal reinigingsmiddel.

Dep de plaats met een proper vochtige doek.

Gebruik steeds voldoende water.

Zo moet het niet.

Geen oplosmiddelen.

Temperatuur mag niet  >100°C zijn.

Gebruik geen schuursponsjes, schuurpapier of mes voor het verwijderen van 

vlekken.

dagelijks onderhoud



014

Fair Sienna
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Nat reinigen?
— Perfect voor een volledig onderhoud.

Door zijn samenstelling,  een in 3D geweven vinyl vloerbekleding, absorbeert  

Ntgrate  geen water, maar is daarenboven waterondoorlaatbaar. Hierdoor 

kan onze vloerbekleding zonder problemen gereinigd worden met een grote 

hoeveelheid water. De ENIGE voorwaarde is, dat het vuile water nadien 
opgezogen wordt. De ondergrond of de verhoogde vloer moeten watervast 

zijn daar door de naden water kan doorsijpelen.

 

Opmerking : dweilen of moppen van Ntgrate vloerbekleding is zinloos. 

Bij deze methodes wordt  het vuile water niet weggezogen en droogt op in de 

structuur waardoor er vlekken en aureolen ontstaan.

Volg de volgende procedure (zie volgende pagina's) voor een grondig en 

volledig periodiek onderhoud van je ntgrate vloer.

grondig onderhoud
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Andere fabrikanten reinigingstoestellen:
Akio  www.cuypersnv.eu
Nilfisk  www.nilfisk.com
Numatic  www.numatic.be
Orbot  www.orbot.com
Rotowash www.rotwash.com
Taski  www.taski.com
Tennant  www.motrac.be
Truvox  www.truvox.com
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Tips voor een 
volledig onderhoud.
— Ga voor een grondige reiniging.

Stofzuigen is over een langere periode onvoldoende. Een grondige reiniging met een professionele injectie extractie 

machine moet met bepaalde intervallen, afhankelijk van de vuillast, uitgevoerd worden.

Volg de volgende procedure:

1. Vlekverwijdering : zie dagelijks onderhoud

2. Stofzuigen : zie dagelijks onderhoud

3. Tussentijdse reiniging :

 De DUPLEX machine zorgt voor een tussentijdse reiniging, met laag waterverbruik. 

 Dit vervangt geenszins de diepe reiniging. 

  Als de tegels op een vochtgevoelige ondergrond of verhoogde vloer geplaatst    
  werden en om schade door een overmaat aan water te voorkomen, moet een  
  type DUPLEX machine worden gebruikt.

 - De volledige oppervlakte wordt besproeid met een sterk verdunde detergentoplossing     

     die men ca. 5 min laat inwerken. 

 - De Duplex machine brengt met 2 tegengesteld draaiende borstels een kleine  

    hoeveelheid water op de voerbekleding. Het opgeloste vuil wordt in dezelfde beweging  

    weggenomen.

 - Droogtijd ca. 30 minuten.

4. Diepe reiniging
 De vloerbekleding wordt aansluitend nagespoeld met een professionele injectie-extractiemachine.

 Links: conventioneel injectie extractie apparaat Kärcher type Puzzi

 Rechts:  injectie extractie grote oppervlaktes Kärcher BRC.

grondig onderhoud
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Sharp Claire



019

Behandeling 
specifieke vlekken.
— Een oplossing voor elk vlekje groot en klein

Vast voedsel (geen eieren, chocolade, mosterd) Verdunde ammoniak (1/20), water

Vloeibaar voedsel, fruit pH neutraal detergent (1/5), water

Dranken (geen koffie, thee) Witte azijn (1/5), water

Vetten Eerst solvent, vervolgens witte azijn (1/5), water

Verven  (olie-basis) , vernis, lijm Kunnen niet meer verwijderd worden. Op eigen risico 
kan u white spirit (1/5) gebruiken. Maar we raden dit 
echter niet aan.

Verven op waterbasis Water

Bloed, urine, braaksel, excretie, kruiden,  
eieren, chocolade, mosterd

Specifiek detergent met enzymen, water

Kauwgum Verharden met koel aerosol of stoom gebruiken, 
wegschrapen met koffielepel

Onbekende vlek Verdunde ammoniak (1/20), water

Roestvlek Specifiek PVC reinigingsmiddel (licht zuur)

Asfalt, schoensmeer, inkt, olie, lijm Chemisch puur petroleum, spiritus

Vlekken
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Fair Mika
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Jouw garantie 
op een mooie 
vloer.
— Geniet optimaal van je ntgrate vloer

- Verwijder steeds zo snel als mogelijk de vervuiling.

- Vlekken van olieverven en opgedroogde verfvlekken kunnen niet meer  
   verwijderd worden

- Olie en oliehoudende producten dringen snel in de vezel en moeten binnen de 24u  
   verwijderd worden, zo niet zijn de vlekken permanent

- Scherpe voorwerpen kunnen de vloerbedekking onherstelbaar beschadigen.   

   Vermijd dit door de vloerbekleding hiervoor gepast te beschermen.  

   Gebruik ze zeker niet om vlekken te verwijderen.

- Bescherm de vloer altijd bij het verhuizen van meubelen. 

  Hef de meubels op met de nodige tools of gebruik Teflon pads.    

- Bij gebruik van bureaustoelen met zwenkwielen worden harde wielen

  geadviseerd. In bureautoepassingen worden best beschermplaten onder de

  bureaustoel geplaatst.

- Rubberen materialen (b.v. autobanden, vloermatten) kunnen de vloerbedekking

  na langdurig contact doen verkleuren. In dergelijke situaties wordt een

  bescherming aanbevolen of vervangen van de rubberen wielen.

- Het is belangrijk het aanwezige bouwstof vóór de ingebruikstelling zorgvuldig

   te verwijderen, zeker indien de vloerbedekking onvoldoende of niet werd

   afgedekt. Bouwstof is immers zeer abrasief en kan, op termijn, loopstraten

   veroorzaken waardoor glansverlies optreedt.

- Bekijk onze demo filmpjes op www.ntgrate.eu

- De garantie voor het geheel of gedeeltelijk vergoeden van klachten door ntgate vervalt  

   bij het niet nakomen van de bovenstaande onderhoudsinstructies.
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Fair Hazel
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ntgrate is groen.
— en perzikoranje, robijnrood, zachtgrijs

De hoge kwaliteitseisen maken dat elke vloer een lange levenscyclus heeft. Met ntgrate® heb je, mits een correct 

onderhoud, een duurzaam designproduct voor de eeuwigheid. Onze producten beschikken dus ook over de nodige 

groene certificaten en attesten. Hieronder vind je er reeds een aantal van.

ecologie



Ntgrate is geweven met een PVC garen met een 
glasvezelkern en is dus perfect te reinigen met een 
verdund detergent en water. Bij ons product zijn 
vuil en vlekken eenvoudig en snel te verwijderen in 
tegenstelling tot bij veel ander vloerbekledingen.
 

Een strategisch onderhoud is dan weer uiterst 
belangrijk voor het waarde behoud van een pand. 
Ontdek hoe je een ntgrate vloerbekleding optimaal 
reinigt en geniet optimaal van je vloer.

ntgrate. 
onderhoudsvriendelijk bovenal.

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove
T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767

info@ntgrate.eu / www.ntgrate.eu
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