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Voor meer informatie of advies kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze onderhoudsvoorschriften zijn met de grootste zorg 

samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Type- & spelfouten onder voorbehoud. 

 ALGEMENE INFORMATIE 

De PVC/Vinylstroken en -tegels van ZonEx zijn dankzij het geavanceerde productieproces zeer slijtvast en door het gebruik van uitsluitend hoog-
waardige grondstoffen eenvoudig te reinigen. Toch is geen enkele vloer onderhoudsvrij. Om optimaal en langdurig van de vloer te kunnen 
blijven genieten, adviseren wij u om onderstaand onderhoudsadvies op te volgen. 

 DAGELIJKS ONDERHOUD 

Stofwissen met een stofzuiger (zacht mondstuk) zal vaak voldoende zijn. Wekelijks kunt u de vloer reinigen met een dweil of wismop. Gebruik 
hiervoor een oplossing van lauw water en PH neutraal schoonmaakmiddel. Speciaal voor PVC vloeren zijn er onderhoudsproducten ontwikkeld, 
deze staan beschreven onder vloerproducten.

 PERIODIEK ONDERHOUD 

De frequentie voor periodiek onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksintensiteit, de hoeveelheid vuil die mee naar binnen 
wordt gelopen en de wijze waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om het periodiek onderhoud één keer 
per jaar uit te voeren. Hierbij wordt er een nieuwe beschermlaag op de vloer aangebracht. De procedure is afhankelijk van gebruikte of te geb-
ruiken beschermingsproduct. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via service@zonex.nl

 VLOERPRODUCTEN

Speciaal voor PVC vloeren in residentiele toepassing zijn de volgende onderhoudsproducten ontwikkeld. Deze zijn verkrijgbaar bij  ZonEx:
•	 Polish : Zorgt voor een beschermlaagje op uw vloer. Vult oppervlakkige krasjes op. Zorgt voor een glanslaag.
•	 Cleaner : Uw vloer wordt weer schoon en fris, dagelijkse reiniger. Universeel voor alle gesloten vloeren.
•	 Monel : Beschermd de vloer tegen vervuiling door het aanbrengen van een Monel film. Zorgt voor minder aanhechting van vuil en de film 

wordt verwijderd bij de volgende reiniging te gebruiken om te dweilen, maar ook voor het grondig schoonmaken en onderhoud van uw 
PVC of vinyl   vloer en zorgt voor een mat uiterlijk.

 TIPS VOOR PREVENTIEF ONDERHOUD

Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen die bij u binnenloopt neemt een stukje “buitenwereld” mee via zijn of haar schoenzolen. Door toe-
passing van een goede entreemat of schoonloopzone voorkomt u grotendeels de inloop van vuil en vocht, waardoor u de  vloer minder vaak hoeft 
schoon te maken en de levensduur ervan wordt verlengd.
•  Voorkom langdurig contact tussen vinyl en rubber. Door migratie kan er een blijvende donkerbruine verkleuring optreden.
•  Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede bescherming. 
•  Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door zachte wieltjes, die geschikt zijn voor vlakke vinyl vloerbedekking
•  Gemorste vloeistoffen z.s.m. verwijderen.

 VOORKOM VERKLEURING

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 te voorkomen is het belangrijk om goede zonwering toe te passen. (www.zonex.nl)


