Grote schoonmaak
Ook wanneer u regelmatig en op de juiste wijze uw vloer onderhoudt kan er na verloop van tijd een waas ontstaan door het achterblijven
van resten reinigingsmiddelen en vuil. Door middel van een grote schoonmaak kan de vloer weer in zijn oorspronkelijke staat worden
teruggebracht.
Alkalische intensieve reiniger
Voor de grote schoonmaak dient te worden geschrobd met een oplossing van een sterk alkalische intensieve reiniger en water. Neem
hiervoor een reiniger zonder toegevoegde glans-, beschermings- of impregneringsmiddelen. Ook een natuurzuivere vloeibare zeep is zeer
geschikt om sterke verontreiniging mee op te lossen en te verwijderen.
Mosa adviseert:
Tricel Vloeibare Goudzeep (Senzora) onder andere bij Aveve, Boerenbond/Welkoop, internetdrogisten;
HMK R157 (Moeller Stonecare), www.moellerstonecare.nl;
FZ Intensiefreiniger (Lithofin), www.lithofin.com.
- Schakel de eventueel aanwezige vloerverwarming ruim van tevoren uit en wacht tot de vloer is afgekoeld. Verwijder voor het reinigen
eerst het losse vuil door middel van stofzuigen of stofwissen. Verdun het reinigingsmiddel met water in de door de fabrikant aangegeven
verhouding en breng het aan op de vloer. Schrob de oplossing in met een schrobbezem en laat dit enkele minuten inwerken. Zorg ervoor
dat het reinigingsmiddel tussentijds niet opdroogt op de vloer.
- Neem na de inwerktijd het reinigingsmiddel volledig op van de vloer. Het gebruik van een waterstofzuiger vergemakkelijkt het opnemen
van de vloeistof en laat een droge vloer achter. Hiermee wordt ook de hoeveelheid achtergebleven reinigingsmiddel met daarin opgelost
vuil tot een minimum beperkt.
- Dweil ten slotte de vloer grondig na met een schone (microvezel)mop en schoon water. Hierdoor wordt ook het laatste restant
reinigingsmiddel verwijderd en droogt de vloer streeploos op.
Eenschijfsmachine
Voor grotere oppervlakken is het raadzaam om de schrobbezem te vervangen door een eenschijfsmachine. Hiermee reinigt u uw vloer
moeiteloos en effectief in een fractie van de tijd die handmatig schrobben vergt. Eenschijfsmachines en waterzuigers zijn te huur bij
gespecialiseerde verhuur- en doe-het-zelf bedrijven.
Zuurhoudende intensieve reiniger
In enkele gevallen zal een alkalische reiniger niet alle verontreiniging kunnen verwijderen en dient een tweede reinigingsstap te worden
uitgevoerd met een zuurhoudend reinigingsmiddel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in sanitaire ruimtes, regio’s met relatief kalkrijk water
of wanneer, als gevolg van een onvolledige bouwreiniging, lichte resten van cement of voegmortel op het oppervlak zijn achtergebleven. Het
te kiezen product dient een sterk geconcentreerd zuur bestanddeel te bevatten en geschikt te zijn voor keramische vloertegels*.
Mosa adviseert:
HMK R159 (Moeller Stonecare), www.moellerstonecare.nl;
KF Cementsluierverwijderaar (Lithofin), www.lithofin.com.
De werkwijze is dezelfde als hierboven beschreven bij de alkalische intensieve reiniger.
Zie ook het instructiefilmpje grote schoonmaak op www.mosa.com.
* Zorg bij gebruik van sterk zure reinigingsmiddelen voor een goede ventilatie. Sommige zure reinigers kunnen oppervlakken van natuursteen of metaal aantasten. Zorg ervoor dat zure
reinigers niet rechtstreeks in contact kunnen komen met onder andere natuursteen, kranen, scharnieren of decoratieve strips. Ook verdient het aanbeveling om, na het gebruik van sterk
zure reinigers, deze oppervlakken te reinigen met een neutrale allesreiniger om aantasting door zure dampen te voorkomen. Ook wanneer u regelmatig en op de juiste wijze uw vloer
onderhoudt, kan er na verloop van tijd een waas ontstaan door het achterblijven van resten reinigingsmiddelen en vuil. Door middel van een grote schoonmaak kan de vloer weer in zijn
oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
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De tekst van dit reinigingsadviesblad vervangt alle voorgaande versies en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld onder andere in samenwerking met leidende lijmfabrikanten. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele kennis. Dit reinigingsadviesblad is bedoeld als informatie over Mosa-producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt
daarom niet als een enige vorm van garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Mosa uit. Voor garanties en aansprakelijkheid wordt verwezen naar onze Algemene
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Aan de inhoud van dit reinigingsadviesblad kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten voorbehouden. Voor de meest actuele versie
zie www.mosa.com.
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