
~ Stof en vuil
Verwijder het losse vuil van de vloer met behulp 
van stofwisser of stofzuiger (met schone borstel). 
Probeer altijd de oorzaak van inloop van los vuil te 
achterhalen en te ondervangen. Denk aan een goe-
de droog- en schoonloopmat.

~ Dweil
U kunt uw Sensovloer eenvoudig schoonma-
ken met een vochtige (geen natte) vlakmop 
met microvezeldoek. Een stoomreiniger is niet 
geschikt vanwege de hoge temperatuur.

~ Schoonmaakmiddelen 
U kunt uw Sensovloer het beste reinigen met 
PU Cleaner. Te verkrijgen via deze link. Andere 
reinigingsmiddelen zijn ook mogelijk, zolang 
deze:
- Laagschuimend is;
- Een pH-waarde heeft tussen 7 en 13;
- Licht alkalisch is;
- Weinig of geen loog bevat;
- Niet zeep- of polymeerhoudend is. Deze pro-
ducten laten een residu achter op de vloer. Dit 
laagje bevat zeep en zal dus weer snel vuil aan-
trekken. Daarnaast kan het er voor zorgen dat 
de vloer gladder wordt.

~  Belopen
Probeer erop toe te zien dat de vloer, zolang deze 
nog nat is, niet wordt belopen.

~ Verhouding
Meng het middel in de voorgeschreven verhouding met 
water.

~ Microvezel vlakmop
Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te mop-
pen. Maak deze niet te nat, want al het water dat teveel 
achterblijft op de vloer is later zichtbaar als kalk. Het 
voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil echt 
meegenomen en verwijderd wordt. Ook laat de vlakmop 
geen sporen na. Dit in tegenstelling tot een gewone 
mop, die het vuil van links naar rechts verplaatst en bij 
het raken van wanden vuil en water achterlaat. Was uw 
microvezeldoek niet met wasverzachter, dat verminderd 
de vuilopname aanzienlijk.

~ Schuurmiddel
Maak nooit schoon met een schuurmiddel, wonder-
spons of een schuurdoekje. Gebruik daarnaast nooit 
groene zeep, dat trekt vuil aan.

~ Vlekken 
De Sensovloer is bestand tegen vloeistoffen als 
thee, vruchtensappen, wijn etc. Geef het echter niet 
de kans in te werken en haal deze vloeistoffen direct 
van de vloer. Blijft het liggen, dan kunnen er alsnog 
vlekken in de vloer komen. Let vooral op bij zuren, 
kleurstoffen, weekmakers en schuurmiddelen.

~ Voorzie stoelen en tafels altijd van schone viltjes. 
Voor viltjes op maat verwijzen wij u graag door naar 
onze partner scratchnomore. 
~ Gebruik bij hardnekkige vlekken Dr. Schultz Elatex 
Reiniger verkrijgbaar via bol.com.
~Verschuif geen zware voorwerpen over de vloer 
maar til.
~  Voorkom zand op de vloer, zand heeft een schuren-
de werking. Een inloopmat helpt dit te voorkomen.
~ Nat, onbehandeld hout en rubber kunnen vlekken 
achterlaten.
~ Weekmakers, zuren of kleurstoffen kunnen bij con-
tact met water vlekken veroorzaken. Laat deze spul-
len daarom niet nat op de vloer staan. Voorbeelden 
zijn kinderwagens of fitnesstoestellen.
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https://www.bol.com/nl/p/dr-schutz-pu-reiniger-750-ml/9200000086556026/?bltgh=rSjzP-RCQ47BWBFGBfNMBg.1_4.5.ProductTitle
https://www.scratchnomore.nl/
https://www.bol.com/nl/p/dr-schutz-elatex-reiniger-200-ml/9200000087146468/?bltgh=j2h0mf-qQUT632c54f5EKw.1_4.5.ProductTitle


Veel gestelde vragen
Mooie vloer met het juiste onderhoudOnderhoudsvoorschriften by SENSO

Hoe moet ik de vloer onderhouden?
U kunt de vloer onderhouden met een 
vlakmop, stofzuiger, en stofwisser. Nooit 
met schuurmiddel of schuurspons. Stof 
kunt u het beste droog verwijderen met een 
vlakmop of stofzuiger. Aangehecht vuil dient 
nat te worden verwijderd.

Wat voor vervuiling zit er op mijn vloer?
Over het algemeen kan men er van uitgaan 
dat de vervuiling op de vloer voor 80% uit 
losse deeltjes (stof e.d.) bestaat. De overige 
20% bestaat uit vettige deeltjes. Die zorgen 
voor het grootste deel van de zichtbare ver-
vuiling. Wanneer deze vettige deeltjes niet 
goed verwijderd worden zal er zich een vies 
ogende sluier vormen aan het oppervlak van 
de vloer.
Hoe verwijder ik kalk/roestvlekken van de 
vloer?
Gebruik hiervoor een zure reiniger (pH waar-
de tussen 0-7). Let erop dat het product niet 
zeep- of polymeerhoudend is). U kunt hier-
voor tevens de Elatex-reiniger gebruiken.

Waarmee kan ik het het beste stofwissen?
Het is het beste geen olie geïmpregneerde 
doeken te gebruiken. De olie laat residu achter 
op de vloer, wat vuil aantrekt en vasthoudt, 
zodat er een sluiervervuiling op de vloer zicht-
baar wordt. De microvezeldoek of stofzuiger is 
een betere optie.

Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken?
Voor het normale onderhoud adviseren wij u 
PU Cleaner te gebruiken. Dit schoonmaakmid-
del is te verkrijgen via deze link. Als u zelf een 
reinigingsmiddel toepast, gebruikt u een alka-
lische reiniger dat niet zeephoudend is. Zeep 
laat een filmlaagje (residu) achter op de vloer 
dat de eigenschap heeft vuil aan te trekken en 
laat een sluierbevuiling achter op de vloer.

Kan ik reguliere reinigingsmiddelen gebrui-
ken?
In principe zijn alle producten die voldoen 
aan bovenstaande punten mogelijk. Produc-
ten als Andy, Ajax, Dreft zijn niet adviseer-
baar aangezien deze producten zeephou-
dend zijn.

Hoe verwijder ik schoenstrepen of oude vlek-
ken? 
Streepvorming door schoenen is gemakkelijk 
te verwijderen met een vochtige microvezel-
doek. Blijven ze echter langer op de gietvloer 
zitten, dan hebben ze de neiging in te drogen. 
Daardoor zijn ze moeilijker te verwijderen. 
Spray daarvoor wat verdund reinigingsmiddel 
op de vlek, laat het even inwerken en veeg het 
daarna met een vochtige doek weg. De Elatex- 
reiniger werkt hiervoor ook uitstekend.

Hoe ga ik om met krassen of hardnekkige 
vlekken welke zijn ingetrokken?
De ingebruikname van uw vloer zal, zoals bij 
elk vloertype, op lange termijn leiden tot ge-
bruikssporen zoals krassen en blijvende vlek-
ken. Daarnaast kan het voorkomen dat er, op 
wat voor wijze dan ook, schade aan uw vloer is 
ontstaan. U kunt deze schade voorleggen aan 
ons serviceteam. Zij kunnen u helpen met een 
passende offerte of doorverwijzing. Maak mel-
ding van uw servicegeval door ons een mail te 
sturen naar nazorg@senso.com met duidelijke 
foto’s van de schade (met referentie middels 
bijvoorbeeld een muntje) en de omschrijving 
van de schade.

Wat is het onderhoud op lange termijn?
Afhankelijk van de belasting kan de vloer na 
verloop van tijd van een opfrisbeurt worden 
voorzien. De vloer wordt daarvoor door ons 
licht opgeruwd en voorzien van een nieuwe 
topcoat. Vraag voor meer informatie een ge-
specificeerde offerte aan.

Contact 
Een vraag over onderhoud of schade aan uw gietvloer?

nazorg@senso.com

+32 329 840 14
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