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Ntgrate Klic Hydro Sound
ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Beste klant,
Ntgrate dankt U voor de keuze van ons product. De onderstaande instructies zullen U helpen een
mooie en duurzame vloer re creëren. Ntgrate wil Uw aandacht op de volgende, uiterst belangrijke,
argumenten vestigen. Een goed onderhoud staat garant voor :
• een verhoogde levensduur en een perfecte hygiëne
• een betere esthetiek en beter behoud van het origineel aspect.

Algemeen

Ntgrate is geweven met een PVC garen met een glasvezelkern en is dus perfect te reinigen met een
verdund detergent en water. Bij ons product zijn vuil en vlekken eenvoudig en snel te verwijderen in
tegenstelling tot bij veel ander vloerbekledingen.
Een strategisch onderhoud is uiterst belangrijk voor het waarde behoud van een pand. De vuillast is
afhankelijk van de inplanting van het gebouw. Het is noodzakelijk te investeren in een goed
vuilopvangsysteem, waarmee tot 80 % van het vuil kan opgevangen worden.
Dat opvangsysteem bestaat uit 3 zones :
• een outdoor tapijt, voor de opvang van nat vuil, dat periodiek met een hoge druk apparaat
gereinigd wordt.
• een borstelzone voor het verwijderen van klevend grof vuil
• een wasbare vuilvangmat, die zeer regelmatig gewisseld wordt.
Een strategisch onderhoud vereist het opstellen van een plan met aanduiding van de zones met
verschillende gebruiksfrequenties. Op basis van dit plan worden de types onderhoud en hun
frequenties per zone vastgelegd.

Onderhoud

Door zijn samenstelling, een in 3D geweven vinyl vloerbekleding, absorbeert Ntgrate geen water,
maar is daarenboven waterondoorlaatbaar. Hierdoor kan onze vloerbekleding zonder problemen
gereinigd worden met een grote hoeveelheid water. De ENIGE voorwaarde is, dat het vuile water
nadien opgezogen wordt.
Opmerking : dweilen of moppen van Ntgrate is zinloos. Bij deze methodes wordt het vuile water niet
weggezogen en droogt in de structuur waardoor er vlekken en aureolen ontstaan.
Een goed onderhoud gebeurt als volgt :
I. Dagelijks onderhoud :

• Stofzuigen :

Ntgrate dient regelmatig gereinigd te worden, afhankelijk van de vuillast
en de mate waarin de vloer belopen wordt. Verwijder het vuil d.m.v. een
borstelstofzuiger met 2 motoren ; één voor het vacuüm, één voor de
horizontaal roterende borstel.

Foto 1 : Borstelstofzuiger Kärcher CV
• Vlekverwijdering
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals aceton, want zij beschadigen het
tapijt.
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• Verwijder de vlek altijd zo snel mogelijk. Zo veel mogelijk oppervlakkig
materiaal mechanisch verwijderen (bv. met een lepel).
• De vlek bevochtigen door besproeien met een sterk verdund neutraal
reinigingsmiddel. Losmaken met een handborstel en spoelen met lauw
water.
• Daarna wordt het overtollige vocht met een alleszuiger weggezogen of
opgedept met een katoenen doek.
• Kauwgom, zelfs ingedroogd, kan verwijderd worden met een
stoomapparaat type Vaporetto
Foto 2 : alleszuiger type Kärcher WD
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II. Volledig onderhoud
Stofzuigen is over een langere periode onvoldoende. Een grondige reiniging met een professionele
injectie extractie machine moet met bepaalde intervallen, afhankelijk van de vuillast, uitgevoerd
worden.
Volg de volgende procedure:
• Vlekverwijdering : zie dagelijks onderhoud

• Stofzuigen : zie dagelijks onderhoud
• Tussentijdse reiniging :
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• De DUPLEX machine zorgt voor een tussentijdse reiniging, met
laag waterverbruik. Dit vervangt geenszins de diepe reiniging.
• De volledige oppervlakte wordt besproeid met een sterk
verdunde detergentoplossing die men ca. 5 min laat inwerken.
• De Duplex machine brengt met 2 tegengesteld draaiende
borstels een kleine hoeveelheid water op de voerbekleding. Het
opgeloste vuil wordt in dezelfde beweging weggenomen.
• Na een ½ uur is de tegelvloer
droog.
Foto 3 Duplex double brush cleaner

• Volledig onderhoud
• De volledige oppervlakte wordt besproeid met een sterk
verdunde detergentoplossing die men ca. 5 min laat inwerken.
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Opmerkingen :
o

o
o
o
o

• De vloerbekleding wordt aansluitend nagespoeld met een
professionele injectie-extractiemachine.
Foto 4 conventioneel injectie extractie apparaat.
Kärcher type Puzzi
Foto 5 injectie extractie grote oppervlakken
Kärcher type BRC.
Specifieke vlekken :
• Verfvlekken dienen absoluut vermeden te worden, door afdekken
van de Ntgrate tegels onmiddellijk na de plaatsing,
o Verven op water basis moeten onmiddellijk verdund en
verwijderd worden.
o Vlekken van olieverven of opgedroogde verfvlekken kunnen
NIET meer verwijderd worden.
• Urine vlekken kunnen na verwijdering, met verdund bleekwater en
zonder beschadiging van het tapijt, gedesinfecteerd worden.
• Olie en oliehoudende producten dringen snel in de vezel en moeten
binnen de 24 u verwijderd worden, zo niet zijn de vlekken
permanent.

Scherpe voorwerpen kunnen Ntgrate onherstelbaar beschadigen. Vermijd dit door de
vloerbekleding gepast te beschermen en gebruik ze zeker niet om vlekken te verwijderen.
Bescherm de vloer altijd bij het verhuizen van meubelen. Hef de meubels op of gebruik Teflon
pads.
Bij gebruik van bureaustoelen met zwenkwielen worden harde wielen geadviseerd. In
bureautoepassingen worden best beschermplaten onder de werkplaats gelegd.
Rubberen materialen (b.v. autobanden, vloermatten) kunnen Ntgrtae na langdurig contact
doen verkleuren. In dergelijke situaties wordt een bescherming aanbevolen.
Het is uiterst belangrijk het aanwezige bouwstof vóór de ingebruikstelling zorgvuldig te
verwijderen, zeker indien er onvoldoende of niet afgedekt werd. Dit bouwstof is zeer abrasief
en kan, op termijn, loopstraten door glansverlies veroorzaken.

DE GARANTIE VOOR HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERGOEDEN VAN KLACHTEN DOOR NTGRATE
VERVALT BIJ HET NIET NAKOMEN VAN DE BOVENSTAANDE ONDERHOUDSINSTRUCTIES.

