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Adviesblad bepaling schoonmaakprocedure
Informatief document voor het bepalen van een uitgebalanceerde
schoonmaakprocedure voor Pulastic sportvloeren
Een sportvloer van hoogwaardige kwaliteit verdient kwalitatief hoogwaardig
onderhoud. Daarom biedt Sika Nederland B.V. een adviesblad aan voor het bepalen
van een uitgebalanceerde schoonmaakprocedure.
De invloed van het gebruik van en de bezettingsgraad op de Pulastic sportvloer is
van wezenlijk belang voor het te kiezen schoonmaakregime.
Dit adviesblad is bedoeld als informatief document.
Het gebruik van bijvoorbeeld hars (handbal) en/of magnesium (turnen) heeft direct
gevolgen voor het te kiezen schoonmaakregime in de desbetreffende zaal. Neem
voor advies contact op met het Pulastic team.
Voor vragen bij afwijkende bezetting of gebruik van de Pulastic sportvloer: e-mail:
verkoop.pulastic@nl.sika.com of telefoon: +31 570 85 42 51.

Algemeen

Bezettingsgraad

Laag

Normaal

Hoog

Schoonmaakprocedure

aangepaste procedure

standaard Pulastic advies

aangepaste procedure

sportfaciliteiten met een
lage bezetting, overdag en
gedurende 2-3 dagen per
week

sportfaciliteiten met een
gemiddelde bezetting,
overdag en eventueel in de
avond en gedurende 4-5
dagen per week

sportfaciliteiten met een
hoge bezetting, overdag en
in de avond en gedurende
6-7 dagen per week

Vlekverwijdering

wekelijks

dagelijks

dagelijks

Stofwissen

3 maal per week

dagelijks

2 maal per dag

Natte reiniging met
Pulastic Eco Clean of
Pulastic Basic Clean

1 maal per 2 weken middels
de ‘indirecte’ methode

minimaal 1 maal per week
middels de ‘directe’
methode

minimaal drie maal per
week middels de ‘directe’
methode.
Of, minimaal 2 maal per
week middels de ‘indirecte’
methode

Periodieke reiniging met
Pulastic Deep Clean

1 - 2 maal per jaar

2 maal per jaar

3 maal per jaar
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Schoonmaakmethoden
verduidelijkt

‘Directe’ methode

‘Indirecte’ methode

Stap 1: Vul de watertank van de
schrobzuigmachine met de oplossing van
het schoonmaakproduct, let op de juiste
verhouding.

Stap 1: Vul de watertank van de
schrobzuigmachine met de oplossing van het
onderhoudsproduct, let op de juiste
verhouding.

Stap 2: Plaats de rode pad (Scotch-Brite)
onder de schrobzuigmachine.

Stap 2: Plaats de rode pad (Scotch-Brite)
onder de schrobzuigmachine.

Stap 3: Hierna dient de oplossing
schrobbend op de vloer te worden
aangebracht en dit dient direct te worden
opgezogen.

Stap 3: Hierna dient de oplossing schrobbend
op de vloer te worden aangebracht.
Stap 4: Laat de aangebrachte oplossing
intrekken volgens de voorschriften van het
onderhoudsproduct.
LET OP: Aangebrachte onderhoudsproducten
mogen nimmer op de vloer achterblijven of
opdrogen .
Stap 5: Zuig de aangebrachte oplossing
daarna schrobbend op met de
schrobzuigmachine.

Wettelijke
kennisgevingen

De informatie in dit document en verdere adviezen worden gegeven op basis van goed
vertrouwen en zijn gebaseerd op de huidige kennis en ervaring met de producten, mits
goed opgeslagen, behandeld en aangebracht onder normale omstandigheden conform
voorschriften van Sika. De informatie betreft alleen de applicatie en producten die hierin
specifiek genoemd worden en is gebaseerd op laboratoriumproeven die niet moeten
worden verward met praktijktesten. In geval van wijziging in de parameters van de
applicatie, zoals wijzigingen in de onderlaag etc., of in geval van afwijkende applicatie,
dient contact opgenomen te worden met de Technische Dienst van Sika alvorens de Sika
producten toe te passen. De informatie in dit document vrijwaart de gebruiker van de
producten er niet van deze te testen voor de betreffende applicatie en doelmatigheid. Alle
opdrachten worden aanvaard op basis van onze huidige verkoop- en
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meeste recente uitgave van de
productinformatiebladen voor het betreffende product te raadplegen, die op verzoek
zullen worden verstrekken.

2/2

