
 

 
 
Onderhoudsadvies Belakos pvc-vloeren in projecten  
 
De Belakos pvc-vloeren staan bekend om hun hoogwaardige, duurzame kwaliteit en fraaie uitstraling. Om deze 
uitstraling te behouden, adviseren wij het gebruik van zachte stoeldoppen en wielen, Scratchnomore en 
schoonloopmatten. Daarnaast is het raadzaam dat u de vloer op de juiste wijze behandelt, voor het beste 
resultaat adviseert Belakos de producten van James. Belakos vloeren zijn in laboratoria getest voor onderhoud en 
reiniging met James producten. Lees hieronder hoe en met welke middelen u uw Belakos pvc-vloer in topconditie 
houdt, rekening houdend met machinaal reinigen met een schrobzuigmachine. 
 
Stap 1, direct na oplevering: grondig reinigen  
Het is belangrijk de vloer direct na oplevering grondig te reinigen. Zaken als algemene vervuiling op een bouw, 
zweet en huidvetten van de leggers dienen grondig te worden verwijderd. Dit voorkomt problemen met 
onderhoud en reiniging op een later tijdstip. Voer dit uit met de James Basisreiniger, ideaal voor een klus als deze 
en perfect voor gebruik in combinatie met een schrobzuigmachine. Spoel grondig na met schoon water met de 
schrobzuigmachine en laat de vloer drogen.  
 
Stap 2, na grondig reinigen: beschermen  
De levensduur verlengen en het onderhoud vergemakkelijken, dat zijn de belangrijkste argumenten voor het 
aanbrengen van een extra beschermlaag. Dit kan het beste middels James Extra Mat. Aanbrengen met een 
wasverdeler, breng de tweede laag na tussentijds drogen kruislings aan.  
Deze extra beschermlagen kunnen blijven zitten tot het niet meer naar wens uitziet. Te allen tijde verwijderbaar 
met de James Basisreiniger, geen professionele hulp is hiervoor nodig.  
 
Stap 3: dagelijkse reiniging  
Het ideale product voor de dagelijkse reiniging van de vloer met een schrobzuigmachine is de James Vinyl & PVC 
reiniger Schoon & Snel droog. Dit product is perfect te gebruiken met een machine en kan geen streep- of 
vlekvorming veroorzaken omdat het geen residu op de vloer achterlaat. De vloer droogt zeer snel op en de ruimte 
ruikt aangenaam fris.  
 
Stap 4: vlekverwijdering  
Mochten er vlekken ontstaan die niet met de dagelijkse reiniging verwijderd kunnen worden, dan is James 
Remover het juiste product. Denk onder andere aan schoenstrepen, kauwgom, teer, cosmetica en verf. James 
Remover is speciaal ontwikkeld voor harde vloeren. 
 
Vragen?  
Bel de James Vlekkenlijn voor advies: +31 77 327 8007 of kijk op www.james.eu voor meer informatie. 
 

James en Belakos wensen u vele jaren gebruiksgenot! 
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