
ONDERHOUDSADVIES
GEPOLIJST BETON

Als een vloer op juiste wijze wordt onderhouden, verleng je automatisch de levensduur. Betere bescherming loont. Bij Vloerbewakers 

noemen we dat bewaken. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat jouw vloer zo min mogelijk 

beschadigd. Vloerbewaking bestaat uit 3 onderdelen: dagelijkse schoonmaak, wekelijkse schoonmaak en periodiek onderhoud. Daarnaast zijn er 

voorzorgsmaatregelen die beschadigingen voorkomen en het onderhoud makkelijker maken. Hierbij valt te denken aan het gebruik van de juiste 

meubelglijders die beschadiging van de vloer voorkomen of hoogwaardige entreematten. Deze matten voorkomen vuil in het volledige pand. 

Vloerbewakers is -als onderdeel van de Borrenbergs Groep- gespecialiseerd in het bewaken van de staat van vloeren en alles wat daarbij komt 

kijken of nodig is. Al onze onderhoudsadviezen zijn opgesteld in samenspraak met de voorschriften vanuit onze fabrikanten.

DAGELIJKS 
Stofwissen / zuigen

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.

• Stofwis/-zuig 2 x per week van plint tot plint

•  Gebruik een stofzuiger met een zuigmond voor parket en vervang 

regelmatig de stofzak

• Gebruik géén olie-geïmpregneerde stofwisdoeken

•  Controleer op vlekken en verwijder deze met een klam vochtige 

microvezeldoek of -mits in jouw bezit- maak direct gebruik van ons 

vlekverwijderingsmiddel Vloerbewakers Continu Beton (plaatse- 

lijk moppen met toevoeging conform gebruiksadvies)

PERIODIEK 
SPECIALISTISCH REINIGEN

Jouw vloer is beschermd met een impregneer. Hierdoor is de vloer eenvoudiger in onderhoud. Het is wel van belang de vloer periodiek te 

(laten) reinigen en polijsten om deze in optimale staat te houden. Daarnaast kan deze (afhankelijk van gebruiksintensiteit) na verloop van tijd 

opnieuw geïmpregneerd worden.

Neem gerust contact op met Vloerbewakers voor projectspecifiek advies en onderhoud.

www.vloerbewakers.nl | +31 (0) 0497 541 390 | info@vloerbewakers.nl

WEKELIJKS
Vochtig reinigen

Stofwissen/-zuigen verwijdert niet al het vuil. Minimaal één keer 

in de week, na het stofzuigen, is vochtig reinigen het advies. 

Afhankelijk van het oppervlak en de vervuiling kan dit handmatig of 

machinaal. Bij grotere oppervlakken en sterke vervuiling adviseren 

wij om machinaal te reinigen.

Moppen

•  Gebruik een microvezel vlakmopsysteem met 2 emmers, één 

voor het vuile water en één voor het dweilwater

• Gebruik altijd een schone mop

• Voeg Vloerbewakers Continu Beton toe aan het dweilwater

Machinaal reinigen

• Gebruik een schrob-zuigmachine of een éénschijfmachine

• Voeg Vloerbewakers Continu Beton toe aan het schrobwater


