
 

 
 

Caracterr behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.              Januari 2022 

 

ONDERHOUD 
CARACTERR SMOOTH / SMOOTH MARBLE / SMOOTH CONCRETE  

 
 
Goed onderhoud zorgt ervoor dat uw gegoten vloer mooi blijft, langer meegaat en hygiënischer is. 
 
Goed onderhoud bestaat uit 4 onderdelen, welke afhankelijk van het gebruik vaker of minder vaak dienen te 
worden uitgevoerd. 
 
1 Om krassen te voorkomen is goed en voldoende stofwissen of stofzuigen van groot belang. Stofzuigen 

verwijdert 80% van het vuil dat bestaat uit los stof en zand. Ook raden wij aan te zorgen voor een goede 
entreemat, zodat de inloop van vuil en vocht beperkt blijft.  
Dagelijks, dan wel 2-3 wekelijks stofwissen en/of stofzuigen van het gehele vloeroppervlak. 
- gebruik een stofzuiger met een zuigmond voor een vlakke vloer (zacht mondstuk). 
- vervang regelmatig de stofzak. 
- gebruik eventueel stofwisdoeken. 
- controleer op vlekken en verwijder deze met een (licht) vochtige doek. 

 
2 Stofwissen of stofzuigen verwijdert niet al het vuil. Minimaal één keer per twee weken, maar beter één 

keer per week vochtig reinigen van de vloeren is noodzakelijk. Uiteraard eerst het gehele oppervlak 
stofzuigen. 

- gebruik een schone dweil voor het nat reinigen. 

- bij voorkeur dweilen met een PU-reiniger, bijvoorbeeld Dr. Schutz PU-reiniger (www.drschutz.nl). 

- nat reinigen met koud of lauw water, in ieder geval niet te heet. 

- reinigen volgens het 2 emmer systeem, één emmer met schoon water en reinigingsmiddel en één 
emmer met pers voor uitspoelen van vuil water.  

 
3 Periodiek de vloer geheel machinaal reinigen met een éénschijfsmachine voorzien van rode pad of 

zachte schrobborstel. Vloer indweilen en schrobben met water met als toevoeging bijvoorbeeld Dr. 
Schutz basisreiniger R. Daarna vloer afzuigen met een krachtige waterzuiger. Nabehandelen bij 
voorkeur met een PU-reiniger zoals bij stap 2 omschreven.  
 

4 In de loop van de tijd kunnen er krassen en beschadigingen ontstaan. Indien nodig kan de gietvloer 
voorzien worden van een nieuwe PU afwerklaag. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Gemiddeld gebeurt 
dit eens per 5-7 jaar.  

 
Naast bovengenoemd onderhoud is het bij de toepassing van een harde vloer noodzakelijk de stoel- en 
tafelpoten te voorzien van de juiste doppen en bescherming. Voor doppen in de juiste vorm en afmeting 
verwijzen wij u door naar onze samenwerkingspartner Scratch no More in Rhenen, www.scratchnomore.nl. 
Bureaustoelen dienen voorzien te zijn van zachte wielen om krassen in de toplaag onder de stoelen tegen te 
gaan. Daarnaast is het raadzaam om onder intensief gebruikte werkplekken een transparante kunststof 
beschermplaat op de vloer onder de bureaustoelen te leggen. 

http://www.drschutz.nl/
http://www.scratchnomore.nl/

