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Schoonmaakadvies
Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

DUURZAAM ONDERHOUDEN VAN OPPERVLAKKEN

Voor u ligt het schoonmaakadvies voor kunststofvloerafwerkingen van Triflex voor uw parkeervloer. De systemen van Triflex zijn ontworpen om 
regelmatig onderhoud zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard mag er, indien dit vanuit esthetisch oogpunt wenselijk is, met regelmaat worden 
schoongemaakt. Er wordt geadviseerd om minimaal één keer per jaar het betreffende project te reinigen en inspecteren, waarbij het meest ideale 
tijdstip in het najaar is. Eventuele gebreken aan het systeem, door bijvoorbeeld mechanische beschadiging, kunnen dan nog voor de winter worden 
hersteld.

De insteek van dit schoonmaakadvies is dat u in de meest voorkomende gevallen in staat wordt gesteld uw kunststofvloer schoon te houden. 
Wanneer er vanaf de oplevering een gedegen onderhoudsprogramma voor de vloer wordt samengesteld, waarin de frequentie van het reinigen is 
afgestemd op het gebruik van de vloer, zal de vloer niet alleen representatief ogen, maar zal ook de functionaliteit behouden blijven.

Wij vertrouwen erop u middels dit advies een helpende hand te bieden, bij het afstemmen van het reinigingsprogramma voor uw vloer.

EEN GOED ONDERHOUDSPROGRAMMA ZORGT 
VOOR EEN BLIJVEND REPRESENTATIEVE EN 
FUNCTIONELE VLOER

Aanvullende vragen? Wij adviseren u graag via telefoonnummer +31 (0) 38 460 20 50 of mail uw vraag naar info@triflex.nl

https://www.triflex.nl
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Schoonmaakadvies
Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

ALGEMENE INFORMATIE

Wij geven u graag wat meer informatie bij de hieronder beschreven reinigingsadviezen en het onderhoud, zodat u weet hoe u uw parkeervloer op 
de juiste wijze weet te onderhouden en schoon te maken. 

Controle
• Controleer alle details op een degelijke hechting aan de ondergrond.
• Controleer de vloerafwerking op mechanische of chemische schade.
• Controleer en reinig alle opstanden, waterafvoeren, goten enz.
• Verwijder voorzichtig eventuele plantaangroei.
• Verwijder al het vuil van het oppervlak en alles wat schade aan de vloerafwerking zou kunnen veroorzaken.

Soorten vuil
Voordat u uw parkeervloer gaat reinigen, moet u ongeveer weten wat voor soort vervuiling er op de vloer zit. Vervuiling is onder te verdelen in een 
aantal soorten.
Als men specifieke sectoren buiten beschouwing laat, zal de gemiddelde verhouding van het aanwezige vuil als volgt zijn:
• Los vuil (dit is ongeveer 80% van de vervuiling)
• Aangehecht vuil (ongeveer 15%)
• Sterk aangehecht vuil, waaronder vetten en rubberresten (5%)

Het is belangrijk om te weten dat men droog vuil ook altijd droog verwijdert. U dient voordat de vloer nat wordt gereinigd, eerst het losse vuil van 
de vloer te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld door stofzuigen, reiniging met kleefdoeken of door te vegen. Stofzuigen heeft de voorkeur want het 
nadeel van vegen is dat alleen de grove losse deeltjes worden verzameld. De kleine losse stofdeeltjes waaien op en komen weer op de geveegde 
vloer terecht.

Als de vloer nat wordt gereinigd, nadat het losse vuil verwijderd is, zal er uiteindelijk een veel schoner resultaat zijn dan wanneer het losse vuil ook 
nat wordt gereinigd. Het op de juiste manier verwijderen van het losse vuil dient niet alleen het optische effect, maar ook het behoud van de vloer.

Voor het verwijderen van aangehecht vuil zal altijd gebruik moeten worden gemaakt van water, al dan niet gecombineerd met een reinigingsmiddel. 
Gebruik altijd het juiste schoonmaakgereedschap.

Het vuil is altijd onder te verdelen in twee categorieën:
• Organische vervuiling
• Anorganische vervuiling

Organisch
We hebben te maken met stoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong. Enkele voorbeelden zijn: vetten, zetmeel, suiker, eiwitten, urine, enz.

Anorganisch
Alle stoffen die niet afkomstig zijn van dierlijke of plantaardige oorsprong. Enkele voorbeelden hiervan zijn: stenen, zand, metalen en metaaloxiden. 
De meest voorkomende anorganische vervuilingen zijn kalk en roest. 

EEN GOEDE REINIGING BEGINT ALTIJD MET DE
VERWIJDERING VAN HET LOSSE VUIL!

https://www.triflex.nl
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ALGEMENE INFORMATIE

Het reinigingsmiddel
Om ervoor te zorgen dat uw parkeervloer op de juiste wijze wordt gereinigd is het belangrijk dat het juiste reinigingsmiddel wordt gebruikt, in 
combinatie met de juiste methode. Indien dit niet wordt gedaan zal de vloer niet schoon worden of zelfs beschadigen. 

De juiste keuze van het reinigingsmiddel is dus heel belangrijk. Er zijn 1001 verschillende soorten schoonmaakmiddelen, die aanvankelijk allemaal 
op elkaar lijken. Bijna al deze schoonmaakmiddelen zijn gebaseerd op reiniging door middel van zeep. De eigenschap van zeep is, dat het vuil 
aantrekt. Het nadeel van schoonmaakmiddel met zeep is dat er altijd een heel klein filmlaagje op de vloer achterblijft. Dit laagje zeep zal vuil 
aantrekken waardoor de vloer sneller vervuilt. Doordat dit vuil blijft plakken kan het de vloer beschadigen, wanneer er over de vloer gelopen wordt.

Hetzelfde geldt ook voor polymeerhoudende reinigingsproducten. Deze maken de vloer glimmend, maar laten tevens een waslaagje achter. Ieder 
reinigingsmiddel op waterbasis heeft een pH-waarde. De pH-waarde geeft aan of een product zuur of alkalisch is. Bovendien is de pH-waarde 
belangrijk voor de beoordeling van de agressiviteit van een product ten opzichte van huid, ogen en kleding. De indeling van de pH-schaal loopt van 
0 tot 14. Hierin geeft een pH van 7 aan dat een product neutraal is.

Alkalische producten hebben een pH-waarde hoger dan 7 en worden ingezet bij het verwijderen van organische vervuiling (rubber, olie, etc.). Ook 
hierbij geldt: hoe hoger de pH, hoe hoger de alkaliteit van het product. Bij gebruik van sterk alkalische producten moet men ook voorzichtig zijn. 
Dergelijke producten kunnen onder andere wol, verfwerk, aluminium en andere lichte metalen aantasten.
Zuren hebben een pH-waarde lager dan 7 en worden ingezet bij reiniging van anorganische vervuiling (roest, kalk, etc.). Hoe lager de pH, hoe 
zuurder het product is. Bij gebruik van zure reinigingsmiddelen moet men altijd voorzichtig te werk gaan, omdat deze verschillende materialen als 
metaal, beton, kunststof, textiel, verfwerk en voegen aan kunnen tasten.

Voordat u uw vloer reinigt moet er een inschatting gemaakt worden van de vervuiling. Hoe sterker het vuil gehecht is aan de vloer, hoe 
geconcentreerder het reinigingsmiddel moet zijn voor een optimaal resultaat. Voor de dagelijkse reiniging wordt in de regel een zwak alkalisch 
(sterk verdund) product gebruikt. Het is dus belangrijk dat een juiste inschatting wordt gemaakt van de vervuiling.
Indien er gebruik wordt gemaakt van een machine bij de reiniging moet er een laagschuimend middel gebruikt worden.

Meng schoonmaakproducten nooit met chloor!  
Er kunnen giftige dampen vrijkomen die gevaar voor de omgeving opleveren. Voor een goede reiniging van de vloer is het belangrijk dat het 
reinigingsproduct in de juiste verhouding wordt gemengd met water. Gebruik een maatbeker om het in de voorgeschreven verhouding te mengen. 
De moleculen in het reinigingsproduct verbinden zich met het vuil en maken het los (zwevend), zodat het vuil met water weggespoeld kan worden. 
Wordt er te veel reinigingsproduct gebruikt, dan zullen de moleculen die geen verbinding met het vuil aan hebben kunnen gaan achterblijven op de 
vloer. De over gedoseerde moleculen zullen een waas achterlaten op de vloer. 

Ze kunnen eenvoudig verwijderd worden door de vloer nog eens met water na te spoelen. Voor het goed periodiek reinigen van uw Triflex vloer 
kunt u Triflex MC gebruiken. Dit product wordt, afhankelijk van de vervuilingsgraad in doseringen van 1:10 tot 1:80 toegepast en is geschikt voor 
organische vervuiling. Het is verkrijgbaar in een variant voor handmatig reinigen maar ook voor machinale reiniging (LS). Indien u te maken heeft 
met roest en kalkaanslag kunt u het beste contact met uw technisch adviseur opnemen om te bepalen welk product het beste kan worden ingezet.

Schades melden bij beheerder/eigenaar
Door het gebruik kunnen er altijd schades ontstaan aan de vloerafwerking. Dit hoeft uiteraard geen probleem te zijn mits dit direct wordt hersteld. 
Dit ter voorkoming van gevolgschades en het opmaken van een herstelplan.

https://www.triflex.nl
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REINIGING: HANDMATIG OF MET EEN MACHINE

Het eindresultaat van een nat gereinigde kunststofvloer wordt te allen tijde beïnvloed door de manier van schrobben. Naast het schrobben met de 
hand zijn er verschillende soorten machines te gebruiken bij het reinigen van uw parkeervloer.

Handschrobben
Handschrobben is arbeidsintensief maar u kunt wel goed druk uitoefenen op de pad. Indien u kiest voor het schrobben met een machine dan moet 
u in ieder geval alle plekken van de vloer waar de machine niet komt (in de hoeken) met de hand schrobben. Deze handschrobber noemt men ook 
wel een Doodle-bug.

    1. Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water en verdeel het product over de te reinigen vloer en laat het   
        10-15 minuten inwerken op de vervuiling.
    2. Nadat de vloer is geschrobd, moet het water door middel van een waterzuiger verwijderd worden.
    3. Behandel de vloer nog eens met schoon water en zuig hem weer schoon met de waterzuiger.

Schrobzuigmachine
Deze machine maakt het mogelijk om een voorraad water gemengd met reinigingsmiddel te transporteren door de ruimte en te verdelen over de 
vloer. Schrobzuigmachines zijn goed te gebruiken voor het dagelijkse onderhoud van een vloer, met de borstel(s) of pads reinigt hij de vloer. Gebruik 
van deze machine is veel minder arbeidsintensief en zal veel minder tijd in beslag nemen. De uit te oefenen druk van de borstel of pad op de vloer 
is niet te beïnvloeden. Het voordeel van deze machine is dat het vervuilde water direct weer opgezogen kan worden.

Gladde vloeren worden geschrobt met een pad. Dit is een ronde schijf die onder op de machine gemonteerd wordt. Deze pads zijn erin 
verschillende soorten hardheid. Hoe donkerder de kleur, hoe harder hij wordt. Voor een kunststofvloer adviseren wij om een dikke beige of rode pad 
te gebruiken. Indien de rode pad bij zwaar aangehecht vuil geen bevredigend resultaat geeft, kan men overwegen een groene pad te gebruiken. Bij 
het gebruik van een te dunne pad is de kans groot dat de schijf de vloer beschadigd.

Niet-gladde vloeren worden geborsteld met een borstelschijf. Deze borstel kan in plaats van de padhouder onder de machine gemonteerd worden. 
Bij een ruwe vloer zal een zachte borstel uiteindelijk een beter resultaat geven. De haartjes zijn soepeler en kunnen beter in het reliëf komen.

    1. Maak het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding klaar buiten de machine en vul daarmee de vloeistoftank.
    2. Bepaal vooraf de werkroute.
    3. Voor het dagelijks onderhoud kunt u de machine tegelijkertijd laten schrobben en zuigen.
    4. Voor een periodieke reinigingsbeurt schrobt u de vloer eerst zonder te zuigen. Laat het product 10-15 minuten inwerken en schrob nu de vloer      
       nog een keer, maar laat de machine nu ook direct het water opzuigen.
    5. Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig plaatselijk.

SCHROB NOOIT EEN DROGE VLOER
MET EEN DROGE PAD!!

https://www.triflex.nl
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REINIGING: HANDMATIG OF MET EEN MACHINE

Eenschijfschrobmachine
Deze machine heeft een ronde schijf die aangedreven wordt. Dit kan zijn een padschijf of een borstelschijf. Door de steel van deze machine te 
heffen of te drukken is de druk die wordt uitgeoefend op de kunststofvloer enigszins beïnvloedbaar. Doordat de druk op de pad te beïnvloeden is, 
is het makkelijker om sterk aangehecht vuil te verwijderen. Voor het reinigen van een kunststofvloer met een eenschijfmachine raden wij aan 
gebruik te maken van een machine met een instelbaar, of een zo laag mogelijk, toerental. Dit verhoogt de grip op de vloer en bevorderd daardoor 
de reinigende werking ervan.

    1. Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water.
    2. Verdeel het product over het oppervlak van de te reinigen vloer.
    3. Laat het product 10-15 minuten inwerken.
    4. Schrob de vloer nauwkeurig met de machine.
    5. Zuig het vuile water op met de waterzuiger.
    6. Herhaal het schrobben en het zuigen nog eens met schoon water.
    7. Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig.

Hogedrukreiniging
Losse delen, stof, vuil etc. handmatig van het oppervlak afborstelen. Hogedrukreiniger toepassen met een verdund reinigingsconcentraat. Het 
oppervlak handmatig afborstelen als deze nog nat is. Het oppervlak met schoon en koud water afspoelen.

Beperkingen:
• De watertemperatuur mag niet boven de 50°C komen.
• De druk mag niet boven de 50 bar komen.
• De spuitkop moet minstens 50 cm van het oppervlak verwijderd zijn.
• Reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddel of oplosmiddelderivaten mogen niet worden gebruikt.

[Triflex BV heeft het recht de te gebruiken reinigingsmethoden te controleren. Reinigingsmethoden en reinigingsmiddelen, die niet in deze 
informatie voorkomen, en waarvoor geen schriftelijke toestemming van Triflex BV is ontvangen, kunnen een uitsluiting van de garantie door 
Triflex veroorzaken.]

https://www.triflex.nl
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EERSTE REINIGING VAN EEN NIEUWE VLOER
1. Voordat een nieuwe vloer in gebruik wordt genomen, is het raadzaam deze eerst volledig te reinigen. Dit omdat de vloer in dit stadium  
   meestal nog leeg is en hierdoor makkelijk te reinigen. 
2. De eerste reiniging dient uitgevoerd te worden met een geconcentreerd product, dat de eigenschappen heeft die eerder genoemd zijn in dit   
    advies. Voor het beste resultaat wordt er een eenschijfmachine gebruikt, met een rode pad. Na het schrobben wordt de vloer afgezogen met    
    een waterzuiger waarna de behandeling nog eens herhaald wordt met alleen water.
3. Wij adviseren een eerste natte reiniging uit te voeren, nadat de vloer circa 7 dagen oud is.

NIEUWE VLOER ZONDER WATERSTAGNATIE
Een nieuwe Triflex vloer, maar toch last van waterstagnatie? Dit is eenvoudig te verhelpen door uw vloer te reinigen. Volg daarvoor de volgende 
stappen:

1. Kies voor een schoonmaakmiddel dat niet schuurt of agressief is en geen chloor of oplosmiddelen bevat. Dit kan uw vloer aantasten!
2. Schrob de vloer met Triflex MC of groene zeep.

Druppelvorming
De Triflex Finish op het bij u aangebrachte vloersysteem bevat verschillende soorten paraffine, dit additief draagt bij aan de chemische uitharding 
van het door u gekozen product. Na uitharding vormt de paraffinelaag zich als een soort waxlaag aan het oppervlak (vergelijkbaar met
een auto in de was of een tafel in de boenwas) Door deze waxlaag ontstaat er een cohesie van het water na regenval; het hydrofobe karakter. Dit 
karakter kan als hinderlijk worden ervaren en indien wenselijk in enkele gevallen ook noodzakelijk zijn om direct te verwijderen. Normaal zal de 
paraffine van het oppervlak slijten onder de invloed van gebruik, regen en andere klimatologische omstandigheden.

Triflex MC
Om deze stappen te versnellen kan het hydrofobe karakter eenvoudig met een reinigingsmiddel worden verwijderd door middel van een 
schoonmaakmiddel zoals Triflex MC.

PERIODIEKE OF PLAATSELIJKE REINIGING
1. Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een stofwisser of stofzuiger.
2. Maak een inschatting van het soort vervuiling dat aan de vloer is gehecht. Indien er meerdere vlekken of soorten van vervuiling zijn op dezelfde  
    vloer dan moet de inventarisatie per vlek worden uitgevoerd.
3. Bepaal aan de hand van het soort vervuiling welk reinigingsmiddel er gebruikt moet worden. De mate waarin het vuil aan de vloer is gehecht  
    bepaalt de sterkte van het reinigingsmiddel. Let op het volgende:
    • Sterk zure of alkalische reinigers kunnen kleding en andere materialen aantasten.
    • Het reinigingsmiddel moet niet zeep- of polymeerhoudend zijn.
    • Gebruik een laagschuimend reinigingsmiddel.
    • Wees ervan overtuigd dat het reinigingsmiddel de kunststof vloer en de schrobmachine niet aan zal tasten.
    • Gebruik bij het mengen van het reinigingsmiddel een maatbeker om het product in de voorgeschreven verhouding te mengen.\
4. Maak een keuze op welke wijze u de vloer wilt reinigen: handmatig of machinaal.
5. Maak een keuze voor de te gebruiken pad of borstel.
    • Voor het schrobben van een gladde vloer adviseren wij een dikke rode pad te gebruiken.
    • Bij zeer sterk aangehecht vuil kunt u ook overwegen een groene pad te gebruiken.
    • Op een niet gladde vloer gebruikt u een zachte borstel, die u, in plaats van de padschijf, onder de machine monteert.
6. Als al het vuile water is opgezogen, is de vloer klaar voor gebruik.

 

https://www.triflex.nl
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SCHOONMAAKADVIES BIJ HELLINGBANEN
De goten rondom een hellingbaan hebben te maken met een hoge mate van vervuiling. Door de schuinte van een hellingbaan zullen bijvoorbeeld 
zand, zaden, bladeren, takken en andere vervuiling gemakkelijker zich concentreren in de gootzone, wat kan leiden tot stagnatie van de afwatering. 
Om de afwatering van uw hellingbaan optimaal te houden dienen de lijngoten periodiek zorgvuldig gereinigd te worden. De frequentie hangt af 
van de mate van gebruik, de mate van vervuiling en de locatie.

Hellingbanen met grovere korrel
Door de grovere structuur op een hellingbaan is hier ook de mate van vervuiling groter. De grovere structuur van de hellingbaan zorgt er tevens 
voor dat het reinigen lastiger is in vergelijking met het vloeroppervlak in de parkeergelegenheid. Om de hellingbanen schoon te maken adviseren 
wij deze met water door middel van een hogedrukreiniger (max 50 C, min 50 cm afstand en max 50 Bar) te reinigen, eventueel aangevuld met 
Triflex MC. De frequentie hangt af van de mate van gebruik, de mate van vervuiling en de locatie.

Hellingbaanverwarming
Bevindt zich er een hellingbaanverwarmingsysteem uw hellingbaan? Dan is het van belang dat u vooral in de winter de sensor van de 
hellingbaanverwarming goed schoonhoudt voor de optimale werking van deze verwarming. Dit bevordert de veiligheid van de parkeergelegenheid.

REINIGING ENTREEZONE
De entreezone is de plaats in een parkeergarage welke het sterkst onderhevig is aan vervuiling. Hier komen auto’s als eerste naar binnen met 
vieze en/of natte banden en laten vervuiling achter op de parkeervloer. De vloerafwerking dient daarom regelmatig gereinigd te worden m.b.v. een 
schrobzuigmachine en Triflex MC. De frequentie hangt af van de mate van gebruik, de mate van vervuiling en de locatie.

 

https://www.triflex.nl
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Hoe moet ik de vloer onderhouden?
U kunt de vloer onderhouden met een vlakmop, doodle-bug, stofzuiger, boenmachine en stofwisser. Om te bepalen welke methode u gaat 
gebruiken dient u eerst te bepalen wat voor vervuiling er op de vloer zit. Vervolgens kunt u de reinigingsfrequentie en producten kiezen. Stof kunt 
u beter droog verwijderen. Het aangehechte vuil dient nat te worden verwijderd met de daarvoor bestemde schrob- en boenmiddelen. Aanbevolen 
wordt de Triflex MC in de juiste oplossing.

Wat voor vervuiling zit er op mijn vloer?
Over het algemeen kun je ervan uit gaan dat de vervuiling op de vloer voor 80% uit losse deeltjes (stof en dergelijke) bestaat. De overige 20% 
bestaat uit vettige deeltjes. De vettige deeltjes zorgen voor het grootste deel van de zichtbare vervuiling. Wanneer deze vettige deeltjes niet 
structureel goed verwijderd worden zal er zich een vies ogende sluier vormen aan het oppervlak van de vloer.

Hoe verwijder ik kalk en roestvlekken van de vloer?
Voor het verwijderen van kalk en roest (anorganische vervuiling) dient men een ander reinigingsproduct te gebruiken dan waar dagelijks of 
periodiek meegereinigd wordt. Hiervoor is een zure reiniger nodig. Bij dit reinigingsmiddel moet men er echter ook op letten dat het geen 
residerende werking heeft (laat geen residu achter). Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

Hoe voorkom ik dat een vettige sluier zich gaat vormen op de vloer?
Door de vloer met het juiste reinigingsmiddel en de juiste materialen te reinigen. Afhankelijk van de belasting van de vloer (hoeveel auto’s er rijden 
en hoe intensief de garage wordt gebruikt), zal er een frequentie aan het vloeronderhoud gekoppeld moeten worden. Bijvoorbeeld 1x per week 
schrobben en 3x per week moppen of 1x per maand schrobben en 4x per week moppen.

Stof wissen, waarmee kan ik dit het beste doen?
Het is het beste om een kunststof vloer niet met olie geïmpregneerde doeken af te stoffen. De olie uit de doeken laat een minuscuul laagje achter 
op de vloer (residu). Dit residu trekt vuil aan en houdt het vast, zodat er een sluiervervuiling op de vloer zichtbaar wordt. De microvezel doek of de 
stofzuiger zijn een betere optie.

Waarom krijg ik mijn vloer niet schoon?
Waarschijnlijk reinigt u met de verkeerde middelen. Zowel het reinigingsmiddel als de materialen waarmee u reinigt beïnvloeden het resultaat van 
een schone vloer.

Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken?
Gebruik een alkalische reiniger op basis van niet-zeephoudende tenzyden. Oftewel een reiniger die geen zeepresidu achterlaat op de vloer. Dit 
zeepresidu zal namelijk het niet verwijderde vuil verzegelen met een filmlaagje (ook wel residu genoemd). Dit nieuwe filmlaagje heeft ook de 
eigenschap vuil vast te houden. Dit zal zichtbaar worden in de vorm van een sluierbevuiling over de vloer.

Waarom Triflex MC?
Zoals u wellicht weet zijn er duizenden soorten reinigingsmiddelen. Vaak is de informatie op het etiket erg summier, waardoor het moeilijk te 
zeggen is of het product een residu achterlaat. Triflex MC is speciaal ontwikkeld voor periodiek onderhoud van Triflex vloeren en daarom, bij de 
juiste dosering, veilig in gebruik.

Moet ik Triflex MC in laten werken of kan ik gelijk boenen?
Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet men het product de tijd geven het vuil los te weken van de vloer. Bij een zware vervuiling kan dit tot 15 
minuten duren. Bij zeer lichte vervuiling kan het product vrijwel direct opgenomen worden.

Wat is de mengverhouding van het reinigingsmiddel Triflex MC?
Ervan uitgaande dat een dergelijk product wordt gebruikt als eerder omschreven, kunt u het product als volgt aanmengen: Voor de eerste reiniging 
van de vloer of een periodieke schrobbeurt kunt u 500 ml product mengen met 10 liter water. Wanneer u het product gebruikt voor het dagelijks 
moppen van de vloer, kunt u (afhankelijk van de vervuiling) 150-300 ml product per 10 liter water mengen.

Kan ik reguliere reinigingsmiddelen gebruiken?
In principe kunt u alle dagelijkse niet-agressieve/bijtende reinigingsmiddelen, zoals Andy, Ajax, Dreft, etc. gebruiken op de vloer. U zult hiermee 
alleen de oppervlaktevervuiling verwijderen en geen dieptereiniging bewerkstelligen. Bovendien zijn de meeste van deze producten zeephoudend, 
zodat u de vloer verzegelt met een zeepfilm, wat als gevolg heeft dat de vloer sneller vies wordt en in combinatie met water ook gladder (zie vraag 
“Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken”, op pagina 10).
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Moet ik de vloer boenen met een borstel of met een pad?
Een gladde kunststofvloer reinigen met een borstel heeft weinig zin. De haren van de borstel glijden over de vloer heen. Een schrobpad 
daarentegen reinigt dieper. Dit zal een veel beter resultaat tot gevolg hebben.

Wat voor kleur pad moet ik gebruiken?
Wanneer er gereinigd wordt met behulp van een schrobmachine raden wij u aan dit te doen in combinatie met een dikke rode pad. Deze pad heeft 
een gemiddelde hardheid, waardoor ze prima reinigende eigenschappen hebben, maar de vloer niet beschadigt (mits correct gebruikt). Voor het 
gebruik van een doodle-bug kan men volstaan met een blauwe pad.

Wat is een doodle-bug?
Dit is een handschrobber bestaande uit de volgende onderdelen: steel, padhouder (12 cm x 25 cm) en pad. Deze doodle-bug wordt vaak gebruikt 
om handmatig vlekken te verwijderen en om langs de plinten en in hoeken te reinigen.

Kan ik de vloer ook moppen? Zo ja, met wat voor mop?
Ja, de vloer kan ook gemopt worden. Vaak doet men dit met een Spaanse mop. Deze mop zal voornamelijk het vuil verplaatsen in plaats van het op 
te nemen. Daarom adviseren wij een vlakmop te gebruiken. Deze heeft een beter vuilopnemend vermogen, zodat de vloer langer mooi blijft.

Hoe komt het dat mijn vloer gladder is geworden? Zeker als er water op ligt.
Wanneer er met een zeephoudend reinigingsmiddel gereinigd wordt, blijft er een zeepresidu achter op de vloer. Dit residu houdt vuil vast, maar 
zorgt er ook voor dat de vloer gladder wordt. Wanneer er veel zeep op de vloer zit, kan men zelfs uitglijden wanneer er water op de vloer ligt. Om 
de vloer weer stroef te krijgen dient de vloer met de voorgeschreven middelen gereinigd te worden. Zie de vraag “Wat voor reinigingsmiddel moet 
ik gebruiken?” op pagina 10.

Hoe verwijder ik bandensporen van mijn vloer?
Bandensporen ontstaan door het wringen van de banden op de ondergrond waardoor kleine stukjes rubber van de banden achterblijven op de 
vloerafwerking. Verwijdering hiervan kan als zeer lastig worden ervaren. Voor zover mogelijk machinaal of handmatig proberen met behulp van 
Triflex MC. Echter, gevulkaniseerd rubber als gevolg van slippende banden zal niet helemaal meer te verwijderen zijn.

Wat doe ik als er etenswaren of drinken gemorst is op de vloer?
Vloer direct afnemen met een keukendoekje. Wanneer de vlek al enigszins is opgedroogd, de vlek afnemen met het voorgeschreven 
reinigingsmiddel in combinatie met een schrobpad (oftewel doodle-bug).

Kan ik ontstane krasjes wegpoetsen of polijsten?
Wanneer u krasjes op uw vloer ziet, betekent dit in de meeste gevallen dat u het vuil ziet dat in de krasjes zit. Wanneer de vloer volgens de 
voorschriften gereinigd wordt, dan is er geen vuil meer in de krasjes aanwezig, waardoor krasjes veel minder zichtbaar zijn. De krasjes zijn niet te 
verwijderen uit een vloer, wél het vuil dat erin zit.

Heb ik speciale producten nodig en waar kan ik die kopen?
Lees ook de vraag: “Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken” op pagina 10. Het is belangrijk dat er een alkalische reiniger gebruikt wordt met 
een laag loogpercentage, welke geen zeeplaagje achterlaat op de vloer. Het probleem is dat deze eigenschappen bijna nooit op het etiket vermeld 
worden. Triflex MC is een reinigingsmiddel dat speciaal voor uw vloer is ontwikkeld. Triflex MC kunt u eenvoudig bestellen door een mail te sturen 
naar bestelling@triflex.nl.

Moet ik de nieuwe vloer na de oplevering goed schoonmaken voordat ik hem ga gebruiken?
Wanneer de vloer is opgeleverd is het verstandig om hem voordat hij in gebruik genomen wordt eerst als volgt te reinigen: verwijder het losse vuil 
door middel van stofwissen of stofzuigen. Wij adviseren een eerste natte reiniging uit te voeren, nadat de vloer circa 7 dagen oud is. U dient dan de 
vloer eenmalig te schrobben met het voorgeschreven reinigingsmiddel om eventuele vettige vervuiling vanuit
de bouw te verwijderen. De vloer een keer na-boenen met schoonwater en daarna droogzuigen. 
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OVER TRIFLEX

Triflex is producent en leverancier met uitgebreide kennis en ervaring in vloeren, afdichtingssystemen en markeringen. Met onze hoogwaardige, 
bewezen duurzame producten en systemen maken we oplossingen mogelijk voor elk oppervlak. Of het nu parkeerdekken, balkons, galerijen, wegen, 
daken of vloeren zijn. De systemen van Triflex dragen bij aan de veiligheid, het comfort en de optimale beleving van de gebruikers.

Al 40 jaar verlengt Triflex met de vloeibare kunststoffen de levensduur van gebouwen en constructies. Dat maakt Triflex een aantrekkelijke 
investering. Daarnaast zijn de producten van Triflex in bijna iedere kleur te krijgen, waardoor bijna iedere uitstraling of beleving is te creëren. Wij 
bieden passende oplossingen voor onder anderen:

    • Balkons, (dak)terrassen, galerijen en wandeldekken
    • Parkeergarages, parkeerdaken/-dekken en hellingbanen
    • Daken en dakdetails
    • Wegmarkeringen en Infrastructuur
    • Industrie en waterschappen

Uw project is ons project
Voor iedere aanvraag hebben we een passende oplossing. We ondersteunen en bieden uitgebreid advies tijdens de voorbereiding van uw project. 
Ook tijdens de uitvoering staan we met technische ondersteuning voor u klaar.

Uw probleem, onze oplossingen
Daar waar u een probleem ervaart in de afdichting of bescherming van een oppervlak, zien wij een oplossing. Als er geen standaardoplossing 
voorhanden is, dan creëren we er een. Triflex biedt lange termijnoplossingen met hoogwaardige systemen.

Uw vaardigheden, onze kennis
Het aanbrengen van de Triflex systemen is grotendeels mensenwerk. Alle Triflex applicateurs zijn door ons opgeleid en zijn gecertificeerd. Om de 
kwaliteit te garanderen, komen applicateurs jaarlijks terug voor een opleiding.

Uw aanbod, onze missie
Wij bieden ondersteuning en begeleiding tijdens de uitvoering van het project en staan klaar met advies over alle technische en bouwkundige 
vragen. Ook op de bouwlocatie. Triflex steunt de onderliggende doelstellingen van REACH die overeenkomen met ons eigen streven naar het 
bevorderen van verantwoorde productie, gebruik en verwerking van onze producten. Onze afdeling ‘Milieu en Veiligheid’ werkt nauw samen 
met onze leveranciers om de vereiste informatie over de producten die we kopen te verkrijgen en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de 
registratievereisten van REACH zodra ze van kracht worden.

Continu verbeteren gezondheid, veiligheid en milieu
Triflex steunt tevens de doelstellingen van het Responsible Care®-programma. Responsible Care® is een, door de chemische industrie geïnitieerd 
programma. Er wordt gecommuniceerd met de vele betrokkenen over producten en productieprocessen en wereldwijd wordt door bedrijven 
samengewerkt om continue de aandachtspunten op het gebied van gezondheid, veiligheid en het milieu te verbeteren. De Responsible Care® 
ethiek helpt onze industrie om veilig en duurzaam te opereren met oog voor de komende generaties.

https://www.triflex.nl
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