
Een oppervlakrevolutie

Het grootste voordeel van  
Linoleum xf² is de 
vermindering van het 
onderhoud. Vergeleken met 
onbehandelde 
linoleumvloeren, zijn er 
meerdere stappen niet 
meer nodig, en is het hele 
reinigings- en 
onderhoudsproces 
vereenvoudigd.
Volg altijd de Tarkett
reinigings- en 
onderhoudsinstructies om 
zeker te zijn van het van 
het  beste resultaten.

Spray reinigen (enkel bij materiaal geleverd op rol)
Vul een spuitflacon met water en neutraal reiniger, verhouding 1 op 25. spuit zware vervuiling hier mee in en laat 
dit 10 tot 15 minuten inwerken. Verwijder de vervuiling hierna met een microvezel mop en schoon water.

PREVENTIEF ONDERHOUD:

ALGEMEEN ADVIES:

 Reinig het linoleum regelmatig, dit is meer kosteneffectief en hygiënischer dan af en toe groot onderhoud.
 Verwijder zand direct van het linoleum, aangezien het een schurende effect op de toplaag heeft.

 Houd u zich aan de door onderhoudsmiddelen leverancier aangegeven dosering.

 Verwijder vet, olie en oplosmiddelen onmiddellijk, deze kunnen het oppervlak beschadigen..
 Een langdurig contact met zwarte rubberen wielen en rubberen zolen kan de vloerbedekking doen

verkleuren.

 Bescherm stoel- en tafelpoten d.m.v. de juiste beschermerdoppen. Gebruik viltjes of teflon doppen en reinig 
deze regelmatig.

 Het linoleum kan door incorrect onderhoud vervuilen waardoor deze glad en onhygiënisch wordt en kan
beschadigen.

 Lichte kleuren vertonen eerder vervuiling en hebben daardoor vaker onderhoud nodig.

DAGELIJKS EN REGULIER ONDERHOUD

Klam-vochtig reinigen
Klam-vochtig reinigen met een microvezel 
system  heeft het voordeel dat de vloer 
binnen 10-15 seconden weer droog is.

Stofzuigen
Verwijderen van stof en los vuil in grotere 
ruimtes.

Schrob-zuigmachine (grote ruimtes)
Gebruik een neutral reiniger pH5/7 met een rode 
of bruine pad bij 150-250 tpm

Droog reinigen
Verwijderen van stof en los vuil doormiddel 
van een stofwisser of een zachte bezem.
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Ca. 80% van de vervuiling komt van buiten.
Ca 90% van die vervuiling kan worden vermeden door een goede schoonloopzone.
Hoe minder vervuiling er binnen komt, hoe minder onderhoud benodigd is.
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IN GEBRUIK NAME:

 Bescherm het linoleum altijd tijdens de bouwperiode door het gebruik van Tarkoprotect, 
stucloper,of hardboard. Plak geen plakband rechtstreeks op het linoleum. 

 We raden u aan het linoleum voor inrichten schoon te maken: Stofzuig of stofwis de vloer om 
los vuil en bouwstof te verwijderen. Schrob de vloer met een schrob-zuigmachine voorzien 
van een rode pad. Gebruik een onderhoudsmiddel met een pH-waarde van 3/5. 

•Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten.

Vlekverwijdering

Behandel vlekken meteen en gebruik geen oplosmiddelen. Werk de vlek handmatig weg en gebruik hiervoor 

een witte of rode pad en een neutraal reinigingsmiddel (pH-waarde 5/7), waarbij u vanaf de buitenkant van de 

vlek naar het midden werkt. Mop het gebied na met schoon water.



WAS / POLISH EN ANDERE VOEDENDE MIDDELEN ZIJN INITIEEL NIET 
NOODZAKELIJK EN KUNNEN OP TERMIJN GEBRUIKT WORDEN OM DE GLANSGRAAD 

EN EVENTUELE OPPERVLAKTE VERSTORINGEN TE HERSTELLEN

Maintenance

PERIODIEK ONDERHOUD:

Schrob-zuigmachine
Gebruik een neutral reiniger pH5/7 met een 
rode of bruine pad bij 150-250 tpm

Bij verstoring van de toplaag mag deze 
worden opgewreven met een 
éénschijfsmachine voorzien van rode pad bij 
500 tot 100 tpm

OF

+

+

Schrobben+ Waterstofzuigen+ Droog 
opwrijven
Breng over de gehele linoleum vloer een 
oplossing van water met een zware reiniger pH 
9/11 aan en laat dit 5 a 10 minute intrekken

Schrob de vloer met een éénschijfsmachine 
voorzien van een rode pad 150-250 tpm.

Bij verstoring van de toplaag mag deze worden 
opgewreven met een éénschijfsmachine voorzien 
van rode pad bij 500 tot 100 tpm

Waarschuwing! 

Linoleum xf2 SD Static Disipative/Conductive

Behandel deze vloeren niet met was of polish! 
Door het aanbrengen van een extra beschermlaag zal de geleiding beïnvloed worden.

Linoleum Sicuro xf2 R10

Behandel deze vloeren niet met was of polish! 
Door het aanbrengen van een extra beschermlaag zal de ruwheid ( R-waarde) beïnvloed worden.
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Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten.
.

LET OP:
Scherpe randen, niet onderhouden meubelvoeten, zandstenen, kiezelstenen, permanente duw- en aandrijfbewegingen 
op hetzelfde gebied zullen alle soorten vloeren gedurende de tijd beschadigen.
Om extra bescherming te bieden, kan een onderhoudscoating aangebracht worden om een vroege slijtage te 
vermijden.
De geschiktheid van de onderhoudscoating moet met de fabrikant worden overeengekomen.


