ONDERHOUDSADVIES
GIETVLOER
Algemeen

Service

Goed onderhoud zorgt ervoor dat uw vloer mooi blijft en langer meegaat.
Vloeronderhoud bestaat uit 3 onderdelen: dagelijkse schoonmaak, wekelijkse
schoonmaak en periodiek onderhoud. Daarnaast zijn er voorzorgsmaatregelen die
beschadigingen voorkomen en het onderhoud makkelijker maken. Progenta is sinds
1990 gespecialiseerd in het periodiek onderhouden van vrijwel alle vloersoorten. Op
basis van onze kennis en ervaring hebben wij dit onderhoudsvoorschrift opgesteld
met richtlijnen voor goed onderhoud.

Kiest u voor gemak, dan kiest u voor het Meerjarig Service Abonnement van
Progenta. Een specialist inventariseert dan per ruimte welk onderhoud de vloer nodig
heeft en met welke frequentie. Hieruit volgt een reinigingsadvies voor meerdere jaren
met als doel de vloer zo lang mogelijk hygiënisch en representatief te houden. Samen
met uw wensen wordt dit reinigingsadvies vertaald in een Meerjarig Service
Abonnement. Zo bent u in één keer jarenlang verzekerd van goed onderhoud.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

DAGELIJKS

WEKELIJKS

PERIODIEK

STOFWISSEN/-ZUIGEN

VOCHTIG REINIGEN

SPECIALISTISCH ONDERHOUD

Om krassen te voorkomen is goed en
voldoende stofwissen/-zuigen van groot
belang. Stofzuigen verwijdert 80% van het vuil dat
bestaat uit los stof en zand. Ook raden wij aan te
zorgen voor een goede entreemat zodat de toevoer
van vuil beperkt blijft. Richtlijnen voor een goede
entreemat vindt u op www.progenta.com.

Stofwissen/-zuigen verwijdert niet al het
vuil. Minimaal één keer in de week, na het
stofzuigen, vochtig reinigen is noodzakelijk.
Afhankelijk van het oppervlak en de vervuiling kan
dit handmatig of machinaal. Bij grotere
oppervlakken en sterke vervuiling raden wij aan
machinaal te reinigen.

Om uw gietvloer mooi te houden is
het van belang deze periodiek te

OO Stofwis/-zuig 2 x per week van plint tot plint.

Moppen

OO Gebruik een stofzuiger met een zuigmond voor

OO Gebruik een microvezel vlakmopsysteem met

parket en vervang regelmatig de stofzak.
OO Gebruik géén oliegeïmpregneerde stofwisdoeken.
OO Controleer op vlekken en verwijder deze met een

klamvochtige microvezeldoek. Meer informatie
over het verwijderen van vlekken? Kijk op onze
website voor een uitgebreide vlekkenwijzer.

laten reinigen.
Gemiddelde onderhoudsfrequentie
OO 1 x per jaar voor kantoorruimten
OO 2 x per jaar voor verkeersruimten

2 emmers, één voor het vuile water en één voor
het dweilwater.
OO Gebruik altijd een schone mop.
OO Voeg Proneutral aan het dweilwater toe

(mengverhouding 1:50).

Neem contact met ons op voor projectspecifiek
advies en uitvoering van specialistisch onderhoud.
TIP!
Met een Meerjarig Service Abonnement bent u voor
jaren verzekerd van goed onderhoud.

Machinaal reinigen
OO Gebruik een schrob-zuigmachine of

een éénschijfsmachine.
OO Voeg Proneutral aan het schrobwater toe

(mengverhouding 1:100).

MASTERS IN SPOTLESS FLOOR MAINTENANCE

Veenendaalsestraatweg 14b
3921 EC Elst (Utr), The Netherlands

+31 (0)318 471 823
info@progenta.com

www.progenta.com

