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Reinigingsadvies 
Gietvloeren/ Coatingvloeren / Troffelvloeren 
 
EP en PU gietvloeren, coatingvloeren en troffelvloeren zijn duurzame vloeren. In dit 
reinigingsadvies benoemen we de stappen van het reinigingsadvies. Het onderhoud van deze 
vloeren bestaat voornamelijk uit het stofvrij houden van de vloer en het verwijderen van diverse 
aangehechte vervuilingen als modder, olie, etensresten en strepen van o.a. schoenzolen etc. 
 

 
 

Adviezen  

• Na gebruik greenspeed uitspoelen en waterzuiger geheel schoonmaken en droogmaken 
• Na enkele mopbeurten, vlakmop wassen in machine, zonder gebruik van wasverzachter ! 
• Bescherm uw vloer tegen krassen doormiddel van viltjes onder de stoelen van ScratchNoMore      
• Objecten optillen en niet verschuiven  
• Indien u uw vloer belast met rollende bureaustoelen, dienen deze te zijn voorzien van speciale 

zachte wielen voor harde vloerbedekking. Onder de bureaustoelen adviseren wij transparante 
matten.  

• Plaats een schoonloop mat, u bent dan het ergste vuil en vocht kwijt  
• Houdt vloer vrij van zand en vuil 
• Zie verdere instructies in checklist die integraal onderdeel zijn van opdrachtbevestiging 

Handeling Methode Product Dagelijks Weekelijks Periodiek Materialen

Stofwissen Swiffer en 
Micovezel-doekje

ECO Cleaner
Dosering
min. 1-3%

POWER Cleaner
Dosering
min. 1-3%

POWER Cleaner
Dosering
min. 1-3%

Moppen

Schrobben met wittepad
en water zuigen (naar
behoefte en minimaal 1
keer per kwartaal)

Stofwissysteem
van Greenspeed

Vlakmop-systeem
Met microvezel
(schrob versie)
van Greenspeed

Witte pad/
Spayer +
Vlakmop-systeem
met microvezel
(schrob versie)
van Greenspeed

Rubberen strepen
verwijderen

Pleksgewijs
Stepen insprayen
en daarna met 
vlakmop/witte
pad behandelen

√
√

√

√

 Startpakket Zie de instructies
welke meegeleverd
worden met het 
startpakket.

Vlekverwijdering

√

• Al onze geadviseerde schoonmaak artikelen zijn te verkrijgen via www.epoxywinkel.nl


