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Reiniging & Onderhoud - Textielmatten
Onderhoudsadvies Textiele matten met Polyamide of Polypropyleen vezel en PVC of rubber backing
U heeft langer plezier van uw harde of zachte vloerbedekking als u
een goede mat in de entree legt die water, sneeuw en vuil opvangt.
Uw achterliggende vloerbedekking blijft er langer schoon uitzien en
zal minder snel slijten.
Maar ook een mat raakt een keer verzadigd en doet dan niet meer
datgene, waarvoor u hem gekocht heeft. Namelijk vuil en vocht
absorberen!
Met een simpel onderhoudsprogramma voor dagelijks en periodiek
onderhoud blijft de mat er uitzien als op de dag dat het werd gelegd!
Of de keuze voor Textiel matten nu is gemaakt om haar kwaliteit,
duurzaamheid of uitstraling; bedenk dat het er jarenlang fantastisch
blijft uitzien als:
- het regelmatig borstelend stofzuigen
- vlekken onmiddellijk worden verwijderd - ook kauwgom!
- het periodiek wordt gereinigd
TIP; Stofzuig de mat in de ochtend als deze gedroogd is en niet met
nat weer, het vuil in droge toestand laat zich makkelijk verwijderen
Dagelijks onderhoud:
De eenvoudigste en meest uitgevoerde onderhoudsactiviteiten
bestaan uit borstelend stofzuigen en vlekken verwijderen.
Borstelend stofzuigen:
Dagelijks tot 1 keer per week, afhankelijk van het verkeer in de entree
en het vuilaanbod, grondig borstelend stofzuigen is een economische
en effectieve manier om vuil en stof te verwijderen. Een borstelstofzuiger werkt beter dan een standaardstofzuiger. Een borstelstofzuiger
kan gelijktijdig borstelen en zuigen waardoor het vuil dat diep in de
poollaag zit ook verwijderd wordt. Bovendien worden platgelopen
polen weer opgeborsteld. Afwisselend borstelstofzuigen in de lengte
en breedte!

Vlekverwijdering:
- Hoe eerder de vlek behandeld wordt, des te beter het resultaat. Ver
wijder een vlek dus direct na het ontstaan, ook al is de vlek niet
meteen zichtbaar. Er zijn namelijk producten waarvan de vlekken pas
in een later stadium zichtbaar worden.
- Werk altijd van de buitenkant van de vlek naar binnen om uitbreiding
te voorkomen.
- Gebruik voor de vaste bestanddelen een lepel en neem daarna de
vloeibare bestanddelen zo veel mogelijk op met een theedoek.
- Daarna de vlek opdeppen, niet wrijven, met een schone klam
vochtige theedoek. Herhaal deze handeling totdat er geen vuil meer
wordt opgenomen door de theedoek.
- Indien nodig kunt u gebruik maken van een vlekkenmiddel. Deze zijn
te koop bij de betere drogist. Lees voordat u begint de informatie goed
door en volg de aanwijzingen van de fabrikant op.
- Let op: gebruik nooit vlekkenmiddelen die bleekmiddelen (chloorkool
waterstoffen) bevatten.
- Grote verse vlekken kunnen het beste verwijderd worden door
spoelen met koud, schoon water (zonder reinigingsmiddelen).
Gebruik hiervoor een sproei-extractieapparaat. Een andere
mogelijkheid is de losliggende mat uit de entree te verwijderen en
deze buiten veelvuldig te spoelen met behulp van een tuinslang totdat
de vlek verwijderd is.
- Indien er na behandeling hardnekkige vlekken achterblijven of er is
sprake van oudere, droge vlekken dan kunt u contact opnemen met
DUOFORT voor advies op maat.
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Periodiek onderhoud:
Afhankelijk van het verkeer in de entree, van licht tot zwaar, dienen
textielmatten 1 tot 12 keer periodiek gereinigd te worden in een jaar.
Periodiek onderhoud is nodig als de mat verzadigd is en borstelend
stofzuigen geen bevredigend resultaat meer geeft. Een verzadigde
mat zit vol stof en vuil en doet zijn werk niet meer. Vuile plekken en
looppaden worden zichtbaar en vocht en vuil worden niet meer
voldoende opgevangen in de entree. Het gevolg hiervan is dat straatvuil verder het gebouw ingelopen wordt.
Tijdens periodiek onderhoud wordt niet alleen oppervlakkig maar ook
het dieper gelegen vuil verwijderd, dat met dagelijkse reiniging niet
wordt bereikt. De platgelopen pool herstelt zich, waardoor de vuil- en
vocht absorberende werking van de mat als geheel verbetert.
Na periodiek onderhoud is de werking van de mat weer optimaal.
Zo heeft u langer plezier van uw mat en bespaart u op de overige
schoonmaakkosten. Periodiek onderhoud via de sproei-extractie
methode levert de beste resultaten op vanwege het grote spoelvermogen, maar deze methode is niet op alle locaties even geschikt
vanwege de droogtijd die het met zich meebrengt. Poederreiniging is
dan een goed alternatief omdat deze methode geen droogtijd vereist
en zodoende gedurende openingsuren van een bedrijf kan
plaatsvinden.
Sproei-extractie:
Voorafgaande aan de sproei-extractie methode kan een reinigingsmiddel over de mat worden verneveld. Vervolgens wordt met het
sproeiextractie apparaat water in de mat geïnjecteerd en onmiddellijk,
samen met het losgeweekte vuil, weer opgezogen door een smalle
zuigmond. Water is een ideale transporteur om vuil uit de mat te
verwijderen. Na behandeling moet de mat door- en door drogen om
snelle vervuiling te voorkomen. de droogtijd is afhankelijk van de
toegepaste sproei-extractiemachine.

Een draagbare machine heeft een langere droogtijd nodig dan een
niet-draagbare (truckmountmachine).
Een sproei-extractie apparaat kunt u huren bij de betere woninginrichting, drogisterijen en doe-het-zelf-zaken. Verder behoren ze
tot de standaarduitrusting van elk professioneel schoonmaakof vloeronderhoudsbedrijf. Indien u zelf sproei-extractie wilt
toepassen, laat u zich dan goed adviseren door vakmensen. Bij
onjuist gebruik kan de sproei-extractie methode textiele vloerbedekkingen onherstelbaar beschadigen.
Poederreiniging:
Bij poederreiniging wordt gebruik gemaakt van een vochtig, vuil
absorberend poeder dat is gedrenkt in reinigingsmiddel.
Het reinigingsmiddel absorbeert het vuil, dat in de mat zit. De poeder
reiniging methode heeft meerdere voordelen. Deze methode is
geschikt op locaties waar werken met water problemen geeft en/of
weinig tijd is voor droging. De mat wordt namelijk niet nat en kan
tijdens de reiniging en direct daarna belopen worden. Bovendien
brengt deze methode weinig risico met zich mee.
U strooit het reinigingspoeder op de mat en borstelt het machinaal
in, waarna het vuil wordt opgenomen in het poeder. Na de droogtijd
van minimaal 60 minuten wordt het poeder samen met het vuil opgezogen met een borstelzuiger. Overtuig u zelf er van dat al het
poeder uit de mat is opgezogen, aangezien achtergebleven poeder
sneller nieuw vuil aantrekt.
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Reiniging & Onderhoud - Kunststof matten
Onderhoudsadvies Kunststofmatten - PVC en Rubber - Spaghettiematten - Zwembadmatten - Antislipmatten
Spaghettiematten

Een MadGrip Spaghettiemat met rug is ontworpen om binnen te liggen
en een MadGrip Spaghettiemat met open structuur is ontworpen om
buiten te liggen. In het onderhoudsadvies wordt er van uit gegaan dat
beide MadGrip Spaghettiematten los worden gelegd. Het maakt daarbij
voor het onderhoud niet uit of de mat voorzien is van een rug of niet.
Als de mat toch verlijmd moet worden met de ondergrond, houdt dan
rekening met het soort vervuiling dat verwacht kan worden en met de
consequenties hiervan voor het reinigen van de mat.
Dagelijks onderhoud:
Dagelijks grondig zuigen met een krachtige borstelstofzuiger is een
economische en effectieve manier om vuil en stof te verwijderen. Let
u er daarbij op dat los, droog vuil volledig wordt verwijderd.
VEEG REGELMATIG BIJ DROOG WEER MET EEN BEZEM EN
STOFFER EN BLIK LOS VUIL ONDER DE MAT WEG
Periodiek onderhoud:
Neem of rol de mat op en schud los vuil eraf, u kunt de mat vervolgens
schoonspuiten met een hogedrukspuit of tuinslang. Gebruik lauw
water en een neutraal reinigingsmiddel om eventuele olie- en vetdeeltjes uit te spoelen of gebruik een stoomreiniger.

Reiniging & Onderhoud - Systeemmatten
Onderhoudsadvies Profielmatten - Lamelmatten - ALU & Kunststof Framematten - Schraap-Borstelmatten
Profiel- & systeemmatten

Dit loop-schoonsysteem is voorzien van borstelloop-strips, textiel
inlagen of een combinatie van beide. De mat is oprolbaar waardoor
opgeslagen vuil onder de mat gemakkelijk te verwijderen is. Goed
onderhoud voorkomt ophopingen van zand en verlengt de levensduur
van de onderdelen en mat als geheel.
Dagelijks onderhoud:
De eenvoudigste manier om de mat dagelijks te reinigen is bezemen
met een straatbezem en daarna grondig zuigen met een borstelstofzuiger. Dit is een snelle en effectieve manier om vuil en stof boven op
de mat te verwijderen. Vuilophoping onder de mat kunt u voorkomen
door de ruimte onder de mat regelmatig schoon te vegen of te zuigen.
Borstelend stofzuigen:
Een borstelstofzuiger werkt beter dan een stofzuiger. Een borstelstofzuiger kan gelijktijdig borstelen en zuigen, waardoor het vuil dat tussen
de borstelloopstrips en in de textiel inlagen verwijderd wordt.
Bovendien worden platgelopen polen van de textiel inlagen weer
opgeborsteld. Let u er hierbij op dat u de richting van de textiel inlagen
volgt tijdens het zuigen.
Periodiek onderhoud:
Als het vuil is vastgekoekt op de mat en de textiel inlagen zijn platgelopen en het vuil niet meer met de borstelstofzuiger verwijderd kan
worden, dan wordt het tijd voor een periodiek onderhoud.
Periodiek onderhoud wordt uitgevoerd met water om vastgekoekt vuil
tussen en in de loopstrips te verwijderen. In de matten waarin textiel
inlagen zijn verwerkt dient u gebruik te maken van een tuinslang.
Alleen bij een mat waarin uitsluitend nylon borstelloopstrips zijn
toegepast kunt u gebruik maken van een hogedrukspuit! Ook de vloer
onder de mat kan prima met water gereinigd worden. Let er bij een
mat met textiel inlagen wel op dat de mat door en door droog is
voordat u hem weer in gebruik neemt. Wanneer de mat nog vochtig
wordt belopen, treedt snel weer vervuiling op.

KAUWGOM VERWIJDEREN
- Textiele matten

Kauwgom in een mat is een veel voorkomend probleem. Er zijn
speciale kauwgomverwijderingsmiddelen op de markt verkrijgbaar
waarbij er een onderscheid is te maken tussen hardmakende en
zachtmakende middelen.
- Gebruik voor een textiel entreevloerbedekking een kauwgom
verwijderingsmiddel dat de kauwgom hard maakt. U kunt het daarna
verpulveren en opzuigen. Lees voordat u begint de bijgeleverde
instructies.

- Kunststof & Systeemmatten

Kauwgom in een mat is een veel voorkomend probleem. Er zijn
speciale kauwgomverwijderingsmiddelen op de markt verkrijgbaar
waarbij er een onderscheid is te maken tussen hardmakende en
zachtmakende middelen.
- Gebruik voor de overige niet textiel entreevloerbedekkingen een
kauwgomverwijderingsmiddel dat de kauwgom zacht maakt of gebruik
een stoomreiniger. De methode waarbij kauwgom hard wordt raden
wij u sterk af omdat bij de verpulvering de MadGrip Spaghettiemat en
de profiel- of systeemmatten kan beschadigen. Lees voordat u begint
de bijgeleverde instructies.
Schakel bij hardnekkige vervuiling, vlekken of kauwgom altijd een
specialist in! Een aantal specialisten zijn:
Kauwgom verwijderen
Reinigen tapijt, hout,
rubber en pvc-vloeren
Wasbare matten periodiek
professioneel reinigen
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