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ZORGELOOS ONDERHOUD  
VAN UW GIETVLOER
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ONDERHOUD VAN EEN GIETVLOER:
EEN UITERST AANGENAAM ONDERWERP!

Gietvloeren laten zich sneller en efficiënter reinigen dan 
eender welk klassiek vloersysteem. Het strak en naadloos 
oppervlak van een LIQUIDFLOORS gietvloer staat voor 
hygiëne en onderhoudsgemak. 

Hoewel deze vloeren door hun industriële roots garant staan 
voor resistentie tegen de meeste zuren en chemicaliën, is niet 
elk onderhoudsmiddel geschikt voor reiniging van uw gietvloer. 

Net als bij andere vloeren gedijen deze vloeren best onder 
een specifieke reiniging die schoonmaakt, maar tegelijk ook 
beschermt en verzorgt. LIQUIDFLOORS ontwikkelde hiervoor 
in samenwerking met enkele Belgische fabrikanten een 
aangepast en eenvoudig reinigingsprogramma, zodat u nog 
lang kan genieten van uw bijzondere vloer, zonder strepen of 
vlekken!

“Een efficiënte reiniging van uw gietvloer 

met de Liquidfloors onderhoudskit.” 
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BESCHERMEN 

•  Laat gemaakte vlekken niet al te lang in de vloer 
intrekken. Beter verwijdert u ze meteen met 
behulp van onze voorgeschreven producten. 
Traditioneel hardnekkige vlekkenmakers zoals 
bijvoorbeeld koffie, rode wijn of ketchup zijn 
ook op uw vloer moeilijk te verwijderen.

•  Plaats een goede inkommat om het meeste 
vuil en eventuele steentjes van uw schoenen 
te verwijderen. Vraag uw Liquidfloors adviseur 
voor meer informatie! 

•   Plaats viltjes onder uw stoelen, bed en andere 
meubels. Zeker wanneer u deze vaak verschuift.

•  Gebruik bij het stofzuigen een stofzuigermond 
of -borstel dat u ook voor een parket zou 
gebruiken, om streepvorming te voorkomen.

•  Vermijd weekmakers, zoals bijv. matjes in de 
badkamer met een rubberen ondergrond, 
tapijten met rubberen ondergrond, stoelen met 
rubberen poten enz.

•   Gebruik een transparante vloerbeschermer 
onder bureaustoelen met wieltjes, om 
beschadigingen te voorkomen. 

Om uw vloer optimaal te beschermen tegen vlekken, krassen en andere 

beschadigingen, kan u best enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Wij 

geven u er een aantal mee die vaak ook van toepassing zijn op eender welk 

soort vloer:
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DE DAGELIJKSE REINIGING

STAP 1: LOSLIGGEND VUIL VERWIJDEREN

Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. 
een stofwisser of stofzuiger. Let op hierbij een 
stofzuigerborstel te gebruiken zonder wieltjes, 
geschikt voor parket, soms ook parketmondstuk 
genaamd. Dit om streepvorming te voorkomen. 
Bij het gebruik van de stofwisdoeken, plaatst 
u de onderkant van de doekhouder bovenop 
de grijze mousse. De mousse blijft nu aan de 
onderkant vasthangen. Bevestig hieraan de witte 
stofwisdoeken. Zorg ervoor dat de kleefkant zich 
aan de buitenkant bevindt.

STAP 2: VOORBEREIDING

Meng de Daycare met water in 
de voorgeschreven verhouding 
(zie verpakking). U doet dit met 
behulp van de maatbeker die 
zich in de dop van het flacon 
van de Daycare bevindt. (20ml 
op 2l water)

STAP 3: MOPPEN

Gebruik de blauwe microvezel schrobmop om de 
vloer te moppen. Gebruik hiervoor koud water 
en maak deze niet te nat, want al het water dat 
teveel achterblijft op de vloer is later zichtbaar als 
streepvorming. Het voordeel van een microvezel 
schrobmop is dat het vuil echt meegenomen 
en verwijderd wordt van de vloer. Ook laat de 
schrobmop geen sporen achter op de wanden. Dit 
in tegenstelling tot een gewone mop die het vuil van 
links naar rechts verplaatst en bij het raken van de 
wanden vuil en water achterlaat.
TIP: Mop altijd in S-vormige bewegingen.

STAP 4: DROOGMOPPEN 

Verwijder al het resterende water en laat de vloer 
drogen.  Probeer erop toe te zien dat de vloer, 
zolang deze nog nat is, niet wordt belopen.

De volgende stappen voor dagelijks onderhoud zijn toepasbaar  

op zowel MELLOW, ENDUR als SOCRETE vloersystemen.
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STAP 1: LOSLIGGEND VUIL VERWIJDEREN

Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. 
een stofwisser of stofzuiger. Bij het gebruik van 
de stofwisdoeken, plaatst u de onderkant van de 
doekhouder bovenop de grijze mousse. De mousse 
blijft nu aan de onderkant vasthangen. Bevestig 
hieraan de witte stofwisdoeken. Zorg ervoor dat de 
kleefkant zich aan de buitenkant
bevindt.

STAP 2: VOORBEREIDING

Meng de 4Seasons met het 
water in de voorgeschreven 
verhouding. U doet dit aan de 
hand van de volume-indicatie 
op de zijkant van de verpakking. 
(250ml op 10l water)

STAP 3: SCHROBBEN

Giet de mengeling verspreid over de vloer en schrob 
met de roze Bright Wipe Wonderpad alles mooi egaal 
over de volledige vloer en laat 5 minuten intrekken. 
Trek vervolgens alles weg. OPGELET! Dompel de 
roze Bright Wipe Wonderpad niet onder in de emmer 
met de mengeling, alsook niet uitwringen!

STAP 4: NASPOELEN

De vloer voldoende naspoelen met proper water, 
zodat zeker geen film wordt nagelaten. Nadien 
opnieuw alles wegtrekken.

STAP 5: DROGEN

Droogmoppen of laten opdrogen.

DE SEIZOENSREINIGING

De volgende stappen voor de seizoensreiniging zijn toepasbaar  

op zowel MELLOW, ENDUR als SOCRETE vloersystemen.  
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NEW: I-MOP LIGHT

SCHROBZUIGMACHINE 
I-MOP

Dit toestel schrobt en zuigt 
het water terug op, ideaal 
voor MELLOW en ENDUR 
vloersystemen.

STAP 1: Losliggend vuil verwijderen
Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een 
stofwisser of stofzuiger.

STAP 2: Maak de Bright Wipe wonderpads die 
onderaan de I-Mop komen op voorhand nat met klaar 
water. 

STAP 3: Schrobben met de I-Mop. Meng 20ml 
4Seasons op een tank van 4l voor een wekelijkse 
reiniging en 100ml product op 4l water voor een 
dieptereiniging. Schrob met de I-Mop de volledige 
oppervlakte.  Gebruik nooit Daycare in de I-Mop, 
aangezien dit een schuimend product is. 

STAP 4: Water opzuigen met de I-Mop
Verwijder alle overtollige water met behulp van de 
I-Mop.

STAP 5: Drogen. Ga indien nodig nog met een droge 
doek over de vloer en laat de vloer drogen. 

SCHROBMACHINE I-SCRUB

Dit toestel schrobt enkel 
de vloer en is de perfecte 
tool voor het SOCRETE 
vloersysteem. Kan eveneens 
gebruikt worden voor een 
dieptereiniging van een 
MELLOW vloersysteem. 

STAP 1: Losliggend vuil verwijderen
Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een 
stofwisser of stofzuiger.

STAP 2: Maak de vloer nat met een mengeling van 
water en 4Seasons product, dit kan bijvoorbeeld 
met behulp van de blauwe microvezel schrobmop. 
(20ml 4Seasons op 4l water of 100ml op 4l voor een 
dieptereiniging)

STAP 3: Schrobben met de I-Scrub
Maak de Bright Wipe wonderpad die onderaan de 
I-Scrub komt op voorhand nat! Ga met het toestel 
over de volledige oppervlakte. En laat 5 minuten 
pauzeren. 

STAP 4: Overtollig water wegtrekken of opzuigen.  
Verwijder alle overtollige water met een dweil of met 
een zuigmachine.

STAP 5: Drogen. Ga indien nodig met een droge doek 
over de vloer en laat de vloer drogen. 

OM HET POETSEN NÒG 
MAKKELIJKER TE MAKEN...

Vraag een vrijblijvende demo aan via info@liquidfloors.be 
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TIPS & TRICKS

VLEKBEHANDELING

•  Vlekken: gebruik voor het verwijderen van vlekken 
de Bright Wipe wondersponsjes. Het is van groot 
belang om veel water te gebruiken en niet droog 
te schuren. Mogelijks zie je achteraf een ‘mattere’ 
vlek verschijnen, doordat de bovenste filmopbouw 
werd verwijderd. Door normaal gebruik zal de 
vlek uit zichzelf verdwijnen. Als de matte vlek 
enorm opvalt, is het misschien tijd om eens een 
dieptereiniging van uw vloer uit te voeren.

•   Hardnekkige vlekken: gebruik hiervoor de Spot 
On Spray, in combinatie met de Bright Wipe 
wonderspons. Verstuif de Spot On Spray op de 
vlek en laat 5 minuten intrekken. Wrijf over de vlek 
met een wondersponsje. Spoel met klaar water en 
droog op. Herhaal deze procedure indien nodig. 

VLOEREN

Gebruik geen zeep- of polymeerhoudende 
poetsproducten, deze laten een dun laagje op de 
vloer achter, het laagje bevat zeep en trekt het vuil 
net aan. De vloer zal sneller vies en glanzend worden. 

Voer de eerste reiniging van uw Liquidfloors gietvloer 
pas uit als de vloer 7 dagen oud is, met zuiver water. 
Vermijdt reinigingsproducten de eerste 14 dagen. 
Let erop veel water te gebruiken, schuur in geen 
geval droog. (met de roze Bright Wipe wonderpad of 
Bright Wipe wondersponsjes)

TRAPPEN

Trappen hebben dikwijls zwarte strepen van 
schoenen. Een wondersponsje met klaar water 
is hiervoor de oplossing. Hardnekkige strepen 
of sporen kunnen met de Spot On Spray en 
wondersponsje verwijderd worden.

BADKAMER/DOUCHE

•   Kalkaanslag op de wanden en vloeren of een vlek 
onder de douchekop: vermijd het gebruik van 
commerciële antikalk producten. Meng azijn met 
klaar water (1 op 1). Breng het mengsel aan met 
de Bright Wipe wonderspons of met een spuitfles. 
Laat 5 minuten inwerken, schrob zacht met de 
wonderspons. Spoel daarna grondig met klaar 
water en droog op. 

•   Zwarte vlekken op de douchewanden: Dikwijls 
komen de zwarte strepen door het zwarte 
aftrekkertje. Strepen kan je makkelijk verwijderen 
met behulp van de Spot On Spray en eventueel 
een wondersponsje voor hardnekkige vlekken. 
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HET ASSORTIMENT
DAYCARE

Daycare is een hoogwaardig biologisch afbreekbaar 
reinigingsmiddel dat geen streepvorming achterlaat en 
de handen spaart. Het is een krachtig (licht alkalisch) en 
schuimarm reinigingsproduct voor dagelijkse of frequente 
reiniging. 20ml Daycare mengen in 2l water. 

4SEASONS

4Seasons is een driemaandelijks krachtig reinigings- en 
onderhoudsmiddel die de slipweerstand verhoogt en 
vuilafstotend werkt, zonder een opbouwende film na te laten. 
Het is wateroplosbaar, biologisch afbreekbaar en zorgt voor 
een snelle en efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, 
brandschades (roet), nicotineaanslag en andere vormen van 
hardnekkige vervuiling. 250ml 4Seasons mengen in 10l water.

SPOT ON SPRAY

Krachtige spray om hardnekkige vlekken, strepen of 
onzuiverheden te behandelen. Biologisch afbreekbaar en 
alkalisch ingesteld voor een snelle en efficiënte verwijdering 
van vet, vuil, koolstof, olie, roet, nicotineaanslag en andere 
hardnekkige vlekken. Product aanlengen met 250ml 
gedestilleerd water. 

EMMER OP WIELTJES

Om het je extra makkelijk te maken steekt in de complete 
onderhoudsset ook een emmer op wieltjes. De emmer is zo 
gemaakt zodat je de blauwe schrobmoppen er perfect kan 
inplaatsen en laat ‘soppen’. 
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STOFWISDOEKEN EN DE MOUSSE-PAD

LiquidFloors’ professionele stofwisdoeken zorgen, dankzij 
hun sterk kleefvermogen, voor een snelle en efficiënte manier 
van ontstoffen. Het 360° draaibare gewricht van de houder 
(eveneens inbegrepen in de onderhoudskit), zorgt voor een 
vlotte begeleiding en met een comfortabele breedte van 40cm 
kunnen ook grote ruimtes snel worden afgewerkt. In het totale 
onderhoudsproces van een gietvloer is het heel belangrijk dat 
er altijd eerst gestart wordt met het stofwissen.

BLAUWE MICROVEZEL SCHROBMOP

De microvezel schrobmoppen verzamelen stof, vuil en 
bacteriën. Ze verwijderen ook vlekken en oppervlakkige 
vervuiling dankzij hun ingeweven microvezels. De variatie in de 
microvezellussen en het gelijkmatige patroon ervan, zorgen 
voor een perfecte verdeling zonder streepvorming. Na ieder 
gebruik te wassen in de wasmachine, op 30°C en zonder 
wasverzachter. Iedere schrobmop is goed voor  
+/- 600 reinigingsbeurten.

ROZE BRIGHT WIPE WONDERPAD 

Voor dieptereiniging of seizoensreiniging is er de roze 
wonderpad. Belangrijk is om deze pad altijd te bevochtigen, 
zeker niet te plooien of uit te wringen. De pad na gebruik 
uitspoelen en laten opdrogen.
 

BRIGHT WIPE WONDERSPONSJES

Voor vlekbehandeling zijn de wondersponsjes dè oplossing. 
Gebruik deze altijd vochtig: met klaar water of met bijvoorbeeld 
de Spot On Spray voor hardnekkige vlekken. Wring de sponsjes 
nooit uit, om scheuring te voorkomen. 
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WIPE SET

De perfecte aanvulling op de Happy Cleaning Set.

•  2 roze Bright Wipe wonderpads
•  6 Bright Wipe wondersponsen
•  50 stofwisdoeken
•  GRATIS 1 Spot On Spray
•  GRATIS 6 extra Bright Wipe wondersponsen

YEAR SET

Met deze set kan je 1 jaar poetsen.

•  2l Daycare
•  1l 4Seasons
•  1 roze Bright Wipe wonderpad
•  6 Bright Wipe wondersponsen
•   50 stofwisdoeken
•   GRATIS 6 extra Bright Wipe wondersponsen
•   GRATIS 1 Spot On Spray
•   GRATIS 1 extra roze Bright Wipe wonderpad

COMPLETE ONDERHOUDSSET

•   1 moussepad met steel + doekhouder
•  1 emmer van 25l op wielen
•   50 stofwisdoeken
•   1 roze Bright Wipe wonderpad
•   5 microvezel blauwe schrobmoppen
•   6 Bright Wipe wondersponsen
•   1l Daycare
•  1l 4Seasons
•  1 Spot On Spray

DÈ SETS
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BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFO, PRIJZEN EN SETS – www.liquidfloors.be

LIQUID SET 3

•  5l Daycare
•   GRATIS 1l Daycare extra
•  GRATIS 1 Spot On Spray

WONDER SET

•  4 roze Bright Wipe wonderpads
• GRATIS 6 Bright Wipe wondersponsen
• GRATIS 1 Spot On Spray 

LIQUID SET 2

•  5l 4Seasons
•  GRATIS 1l 4Seasons extra
•  GRATIS 1 Spot On Spray

LIQUID SET 1

•  2l Daycare
•  3l 4Seasons
•  GRATIS 1l Daycare extra
•   GRATIS 1 Spot On Spray
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liquidfloors.be

info@liquidfloors.be 

SHOWROOMS

Gentsesteenweg 20
8500 Kortrijk
056 24 13 90

Vosveld 11a
2110 Wijnegem 
03 500 50 15


