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Dagelijks
Handeling
Stofwissen

Zo vaak als nodig kunt u de vloer stofwissen met
een klam vochtige microvezeldoek of een
stofzuiger met zachte stofzuiger mond.

Producten

● Greenspeed vlak mop systeem
met microvezel vlak mop.
● Stofzuiger met zachte stofzuiger mond.

Aanvullend advies

Met een klam vochtige microvezeldoek vangt u aanzienlijk meer stof op. Gebruik voor grote oppervlakten
meerdere microvezel doeken. Na gebruikt de microvezeldoeken meteen in de wasmachine wassen
zonder wasverzachter!

Moppen
Handeling
Moppen

Bij lichte vervuiling kunt u met een licht vochtige
mop de vloer grondig afnemen. Eventueel met
een toevoeging van ECO cleaner.

Producten

● Greenspeed Vlak mop systeem
met twistmob vlak mop.
● ECO cleaner
(voor dosering zie verpakking).

Aanvullend advies

Gebruik nooit te veel vocht om de vloer schoon te maken, met de witte pad en hetzelfde schone water
in een kleine spayflacon kunt u kleine hardnekkige vlekken verwijderen. Altijd de vloer droogmaken met
een schone doek mits hier water op licht!

Periodiek
Handeling
Grote schoonmaak
Bij grote vervuilingen of periodiek (bijv. ieder
kwartaal) kunt u de vloer met toevoeging van
POWER cleaner goed nat maken, schrobben
met de greenspeed schob en/of witte pad.
Geef de power cleaner max. 10 minuten om
in te werken. Daarna de vloer droogmaken
met een waterzuiger.Veeg de vloer na met
het greenspeed systeem met microvezeldoek.

Producten

● Greenspeed Vlak mop systeem
met scrub en microvezel vlak mop.
● POWER cleaner (voor dosering zie verpakking).
● Witte pad
● Waterzuiger

Voorkomen is beter dan genezen
z.o.z. voor meer advies.
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Vlekverwijdering
Handeling

Vlekverwijdering
Alle vlekken zijn anders, wij adviseren hiervoor
op voorhand het schoonmaak startpakket aan
te schaffen.

Product

● Schoonmaak startpakket.
Bevat alle producten om vrijwel iedere vlek te
verwijderen van uw vloer.

Aanvullend advies

De sticker op de deksel verteld u welke producten u uit het startpakket kunt gebruiken om u vlek te
verwijderen. Altijd na moppen met een klam vochtige microvezeldoek (zonder schoonmaak middelen).

Bescherm uw vloer
Viltjes

Bescherm uw vloer tegen krassen doormiddel van viltjes onder al uw meubels welke contact maken
met uw vloer. Objecten optillen en niet verschuiven. De beste geteste viltjes door onze experts zijn
de viltjes van ScratchNoMore.

Schoonloop mat

Door het plaatsen van een schoonloop mat bij uw entree bent u al voor dat de vuilen en natte voeten
uw vloer betreden af, hoe groter uw schoonloop mat des te minder vuil uw vloer betreed.

Bureaustoel

Voorzie uw bureaustoelen (en alle anderen rollende stoelen/kastjes) van wielen voor harde vloer
bedekkingen. Onder bureaustoelen adviseren wij transparante beschermende matten.
Zie verdere instructies in checklist die integraal onderdeel zijn van uw opdrachtbevestiging

Aanschaffen
schoonmaakartikelen
Handeling
Product
Al onze geadviseerde schoonmaak artikelen
zijn te verkrijgen via www.epoxywinkel.nl

http://www.epoxywinkel.nl
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