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BIJLAGE B – ONDERHOUD

1. BESCHERMING

DEURMATTEN

Leg bij alle ingangen deurmatten zonder rubberen onderkant om je vloer in 
optimale conditie te houden. Zo komt er minder vuil of grind op je vloer terecht. 
Dergelijke schurende deeltjes kunnen je vloer immers beschadigen en kunnen 
krassen veroorzaken. Gebruik geen matten met een rubberen onderkant, omdat 
langdurig contact met rubber permanente verkleuring kan veroorzaken. Leg nooit 
deurmatten op een natte vloer.

ZACHTE WIELTJES

Voorzie kantoorstoelen, meubelen, fitnesstoestellen enz. van zachte niet-rubberen 
wieltjes, om blijvende schade aan je vloer te voorkomen. Gebruik een geschikte 
bureaustoelmat.

VILTJES

Je gebruikt best viltjes of beschermende voetjes voor voorwerpen die rubber 
bevatten, zoals stoel- en meubelpoten of fitnesstoestellen.

2. REINIGING

EERSTE REINIGING
Verwijder eerst al het vuil en stof van de vloer met een borstel of stofzuiger. Reinig 
de vloer vervolgens met water en een geschikt pH-neutraal schoonmaakproduct. 
Doe dit minstens twee keer en tot het water schoon blijft. We raden je ten zeerste 
aan om het reinigingsmiddel voor vinylplanken van BerryAlloc te gebruiken. Alle 
andere schoonmaakproducten bevatten mogelijk stoffen die het vloeroppervlak 
kunnen beschadigen. Aangezien de toplaag van de vloer gecoat is, is een 
specifieke behandeling na het plaatsen overbodig.

INSTRUCTIES VOOR REGELMATIGE REINIGING
Stofzuig of gebruik een vochtige dweil. Gebruik indien nodig een oplossing 
van schoon water en een mild, pH-neutraal reinigingsmiddel (reiniger voor 
vinylplanken van BerryAlloc). Giet geen water uit over de vloer en laat geen 
waterplassen staan. Spoel grondig af en dweil het overtollige water op.

Houd er rekening mee dat donkerdere patronen een witte verkleuring kunnen 
vertonen als het water niet zorgvuldig wordt verwijderd en een tijdlang in de 
vloer kan dringen. Dergelijke vlekken verdwijnen binnen 24 uur. Natte vloeren 
kunnen gladder aanvoelen. Vlekken, sporen en gemorste vloeistoffen moeten zo 
snel mogelijk worden verwijderd. Gebruik nooit was of vernislak. Gebruik nooit 
onderhoudsproducten die was of olie bevatten. Gebruik nooit een stoomreiniger.
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ONDERHOUDSPRODUCTEN VAN BERRYALLOC

Reiniger
Een speciaal actief reinigingsmiddel voor gebruik op nieuwe vloeren direct na het plaatsen. Ook beschikbaar voor 
de regelmatige reiniging van vloeren die in de fabriek zijn uitgehard met een polyurethaanafwerking en vinyl dat is 
behandeld met PU Protect. Uitstekende vuilbindende eigenschappen, zelfs in geval van vetafzetting. Veroorzaakt 
geen schade aan het vloeroppervlak, veroorzaakt geen vergrijzing (ontwikkeling van een grijs waas) en laat geen 
resten achter op de vloer. 

PU Protect
Mat polijstmiddel voor de eerste bescherming van pas geplaatste/grondig gereinigde vloeren en de daaropvolgende 
regelmatige reiniging. Na droging vormt dit product een matte slipvaste afwerking. Ideaal voor huishoudelijk 
gebruik.

ALGEMENE ONDERHOUDSPRODUCTEN

• Moeten pH-neutraal zijn.
 Indien zuur: kan reageren met de vloer, met verkleuring en geurhinder als gevolg.
 Indien basisch: kan verkleuring veroorzaken.
• Geen bleekmiddel of gechloreerde verbinding: kan verkleuring veroorzaken.
• Geen aceton: kan de beschermende lagen aantasten.
• Reinigingsmiddelen op basis van alcohol: oké om te gebruiken indien in overeenstemming met de 

bovenstaande richtlijnen.

VLEKKEN VERWIJDEREN

1. Reinig met een natte dweil en gebruik een oplossing van BerryAlloc reinigingsmiddel in water.
2. Maak geen waterplassen op de vloer (bevochtig de vloer alleen).
3. Laat het product minimaal 10 en maximaal 15 minuten inwerken.
4. Reinig met een borstel in twee verschillende richtingen.
5. Reinig tot slot met een uitgewrongen natte doek tot het water weer schoon is.

Tip: bij bijzonder hardnekkige vlekken kunnen graffitidoekjes soms een oplossing bieden. Laat de vlek eerst 
uitdrogen. Gebruik vervolgens de doekjes om het oppervlak te reinigen. Nadat de vlek is verwijderd, reinig je 
de vloer met water om te voorkomen dat er een vettig residu op het oppervlak achterblijft. Zorg dat er geen 
waterplassen achterblijven op de vloer.


