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Onderhoudsadvies Dinoflex vloeren
afgewerkt met een 2-K PU coating
1. Na installatie van een DINOFLEX vloer dient deze machinaal gereinigd te worden, zodat deze
voorzien kan worden van een laag twee componenten Poly-Urethaan coating, voor een
duurzame bescherming (na 24 uur voor 90% uitgehard (beloopbaar), totale uitharding na
3 dagen). Deze bescherming (in ultramatte uitvoering) zorgt ervoor dat de rubber toplaag
beschermd is voor traffic. De beschadiging of slijtage aan deze laag gaat heel geleidelijk en zal pas
na verloop van tijd moeten worden hersteld. Krassen op uniekleuren door gebruik kunnen wij niet
voorkomen.
2. De eerste reiniging dient u met PU-reiniger te verzorgen. Deze PU-reiniger heeft een hoge
vuilbinding. De PU-reiniger aanbrengen in de verhouding van maximaal 1 l. op 10 l. water (bij
sterke vervuiling) en daarna behandelen met éénschijfsmachine in combinatie met bonnetpads.
Deze pads dienen wel na een aantal m²’s vernieuwd te worden. (dus meerdere pads gebruiken zijn
uitwasbaar).
Extra bescherming door middel van dweilwas (niet noodzakelijk!!!!!!!!)
3. R-1000 concentraat in verhouding 1 l. op 10 l. met water dweilen en na indrogen met witte pad
en éénschijfsmachine (maximaal 180 toeren) opwrijven.
4. Voor plaatselijk vlekverwijderen gebruik maken van een doodlebug en pure PU-reiniger (naderhand
afnemen met licht vochtige doek).
5. Ook dient de DINOFLEX vloer dagelijks gereinigd te worden d.m.v. stofzuigen (zacht mondstuk) of
stofwissen.
6. Periodieke reiniging dient te geschieden middels een machine met roterende borstels.
7. Na verloop van tijd zal aangebrachte coating (afhankelijk van het gebruik en onderhoud) slijtage
vertonen. Op dat moment is het raadzaam uw vloer machinaal te (laten) cleanen (dus niet
strippen) en te voorzien van een nieuwe laag (van dezelfde twee componenten coating!).
Het voordeel van deze methode is dat uw vloer niet gestript dient te worden, zodat de levensduur
van de DINOFLEX vloer verlengd wordt en de kosten lager zullen zijn.

Let op!

Gebruik altijd PU-reiniger van Dr. Schutz als onderhoudsmiddel,
anders, allen dit middel kunnen wij garanderen.
Gebruik altijd zachte (geperst vilt) viltglijders onder de tafelpoten
en stoelpoten.

DINOFLEX vloer behandelt met twee componenten PU nooit opblokken!

www.dr-schutz.nl

