ONDERHOUDSINSTRUCTIES
DE REINIGINGSMETHODE IS IDENTIEK VOOR ELK TYPE EN ELKE GROOTTE VAN PROJECT.
DE BENODIGDE APPARATUUR IS AFHANKELIJK VAN DE GROOTTE VAN HET TE REINIGEN OPPERVLAK.

VLEKKEN
Verwijder vlekken zo snel mogelijk om te voorkomen dat het vuil opdroogt en uitbreidt.

Verf
Met water
of white spirit

Kauwgom
Stoom of vriesspray

Olie of vet
Warm water
met zeep

Rode vruchten
Water

Gips
Azijn en
warm water

Bloed
Zoutoplossing
verdunde ammoniak

Warme dranken
Warm water

Koude dranken
Water

Voedsel
Water en zeep

Schoenvlekken
Wrijven met
een droge doek

TOTAAL OPPERVLAKKEN
Dagelijks onderhoud
Net zoals een tapijt moet je 2tec2 regelmatig stofzuigen. Een stofzuiger met verticaal draaiende borstels is een plus.
Periodieke dieptereiniging
Afhankelijk van het gebruik, kan 2tec2 een dieptereiniging met water nodig hebben. Dit gebeurt gewoonlijk 1 keer per jaar. De
machinekeuze hangt af van de grootte van het te behandelen oppervlak.
Kleine oppervlaktes (< 50 m2)
Gebruik een borstel om het vuil los te maken. Spoel met genoeg water en verwijder het vuile water met een waterstofzuiger.
Grote oppervlaktes (> 50 m2)
Gebruik een scrubmachine met verticaal roterende borstels. Dit soort machines bestaat in verschillende afmetingen en kost tussen de
400 en 2.500 euro. Ze poetsen en drogen in één handeling met een perfect en snel resultaat.

Hardnekkige vlekken? Sproei eerst water, eventueel vermengd met een niet-schuimend vinyl schoonmaakmiddel, op het te
behandelen oppervlak en wacht 5 minuten voor de scrubmachine - of borstel behandeling.

Ok
- Zoveel water gebruiken als je wilt. 2tec2 is waterbestendig
- Vinyl schoonmaakmiddel PH 6 tot 8,5 toevoegen aan het water
voor een diepe reiniging
- Azijn vermengen met water voor het verwijderen van gipsresten
- Aangelengde ammoniak en white spirit gebruiken

Niet ok
- Horizontaal roterende borstels. Zij verwijderen het vuil
niet
- Schuimende detergent
- Schuursponsjes
- Aceton
- Temperaturen boven de 100°C langer dan 5 minuten

AANBEVOLEN MACHINES:
Dagelijkse reiniging
- Stof- en waterzuiger (type NT 27/1 Adv. Kärcher)
- Stoommachine (type SG 4/4, Kärcher)
- Stofzuiger met verticaal roterende borstels
(type CV 38/1, Kärcher)
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Dieptereiniging
Injectie-Extractie machines met verticaal roterende
borstels
- Duplex machine (type Duplex 420)
- Compacte schrob-zuigmachine (type Duplex 280i)
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