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REINIGING VAN WAPEX EN CRAFCO
VLOERAFWERKINGEN
Reiniging en onderhoud van met Wapex en
Crafco rolcoatings afgewerkte vloeren
De keuze van reinigings-, ontvettings- en conserveringsmiddelen is afhankelijk van de functie van de
vloer en de vervuilingsgraad.

1.

REINIGEN VAN VERVUILDE VLOEREN

Vloeren die worden blootgesteld aan sterke olie- of vethoudende vervuiling, zoals in garages,
revisiebedrijven, werkplaatsen enz. het geval kan zijn, kunnen het beste worden behandeld met
middelen met sterk reinigende en ontvettende werking. Een voorbeeld van een dergelijk product is:
Viamond 7040 KL. Dit vloeibare product (kleur- en reukloos en biologisch afbreekbaar) is van Micone bv
te Tilburg. Afhankelijk van de vervuiling wordt met verschillende oplossingen in water gereinigd. Bij
periodiek reinigen met sterkere oplossingen wordt eerst geschrobd, daarna het vuile sop van de vloer
verwijderd en vervolgens nagespoeld met schoon water. Wanneer de noodzaak bestaat dagelijks te
reinigen in verband met speciale eisen, b.v. in productieruimten waar de vervuilingsgraad voortdurend
minimaal moet zijn, kan worden gewerkt met een schrob-zuigautomaat, voorzien van groene pads of
harde kunststofborstels, met Viamond 7040 KL (1:10 in water).

2.

UITSLUITING

Bij kunststofvloeren moet men rekening houden dat bepaalde inhoudsstoffen van bladeren en bloemen
(geraniumbloemblaadjes) en bepaalde houtsoorten, zoals bv. Merbau tuinmeubelen, de vloer kunnen
aantasten. Er treedt dan een verkleuring van de vloer op, welke niet meer te verwijderen is.

3. REINIGINGSMETHODE MET VIAMOND 7040 KL
Breng het product Viamond 7040 KL aan op het te reinigen oppervlak.
Activeer het product met behulp van een kunststofborstel of schuurpad.
Laat het product enige tijd inwerken.
Verwijder het product en de verontreiniging met behulp van een schone doek,
hogedrukreinigingsapparatuur of met een waterzuiger. Het gereinigde oppervlak goed behandelen met
schoon water.

4. ALGEMENE INFORMATIE VIAMOND 7040 KL
De inwerktijd van het reinigingsproduct is afhankelijk van de aard en sterkte van de verontreiniging.
Het product Viamond 7040 KL wordt over het algemeen in mengverhoudingen toegepast, behalve bij
zeer zware verontreinigingen. De te gebruiken mengverhouding is afhankelijk van de aard en de sterkte
van de verontreiniging. Bovenstaande procedure is een standaard reinigingsprocedure. Voor ieder
toepassingsgebied kunnen zich veranderingen in de procedure voordoen. Tijdens het uitzetten van
proefstukken kan de juiste werkwijze worden bepaald.
Voor het aanbrengen van Viamond 7040 KL kan bij grote oppervlakken gebruik worden gemaakt van
een lage druk vernevelaar.
Nadere inlichtingen omtrent producten en onderhoudssystemen en de aanvraag van documentatie- en
productveiligheidsbladen worden gaarne verstrekt door: Micone bv te Tilburg, tel: 013 - 5711746.
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Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de
onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere
aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem
normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van
een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.
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