SCHOONLOOPZONES

Leg- onderhouds en reinigingsadviezen
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SCHOONLOOPZONES

Legadviezen
Legadviezen
• Algemeen, ter voorbereiding op deze instructies
De voorbereiding van de ondervloeren alsmede de
verwerking van de hulpmaterialen en de vloerbedekking, zijn zeer bepalend voor de gebruikseigenschappen van de schoonloopmat. De fabrikanten
van hulpmaterialen geven uitvoerige informatie
over voorstrijkmiddelen, egaliseerpasta’s, ondergrondmaterialen en lijmen. De verwerkingsrichtlijnen van de betreffende fabrikant moet u altijd
aanhouden. Tevens mogen alleen productsystemen
van één leverancier worden gebruikt.
Ondanks regelmatige kwaliteitscontroles zijn materiaalfouten niet geheel uit te sluiten. Voordat u
begint met leggen moet u de schoonloopmat controleren op overeenstemming met het materiaal van
de staal en op eventuele fouten. Zichtbare gebreken
kunnen na het leggen of na het op maat snijden van
de schoonloopmat niet meer worden erkend.
Controleer voordat u de schoonloopmat legt of
de specificaties van de mat in overeenstemming
zijn met de voorgenomen gebruikersdoeleinden.
Eventuele reclamaties voortvloeiend uit oneigenlijk
gebruik van de schoonloopmatten kunnnen niet
gehonoreerd worden.
•Voorbereiding
De ondergrond moet u controleren en voorbereiden. Hierbij dient u de algemeen erkende vaktechnische regels in acht te nemen. Zo moet de
ondergrond o.a. scheurvrij, schoon, vuilvrij, trek- en
drukvast en duurzaam droog zijn.
Geëgaliseerde en vlakke ondergronden zjin noodzakelijk voor een goed resultaat. Gebruik een egaliseermiddel om oneffen vloeren te egaliseren en
resten van oude lijmlangen en/of bitumenproducten
te bedekken. Let op de toegestande restvochtigheid
en eventueel optrekkend vocht. Een vochtige ondergrond moet geïsoleerd worden. Dit voorkomt dat
optrekkend vocht de schoonloopmat aantast.

• Installatie
Het binnenklimaat moet tijdens de installatie voldoen aan de volgende voorwaarden:
- een vloertemperatuur van ten
minste 15˚C.
- een kamerluchttemperatuur van
ten minste 18˚C.
- een relatieve vochtigheid van
maximaal 70˚C.
Vóór installatie dient de schoonloopmat te worden
uitgerold en vlak gelegd. Zo moet de mat gedurende
minimaal 8 uur acclimatiseren onder bovengenoemde condities. Dit geldt tevens voor de benodigde
hulpmaterialen.
Gedurende installatie moeten direct zonlicht en
straling van warmtebronnen zoveel mogelijk worden
beperkt.
Kleine oppervlakten
Bij kleine oppervlakten, zoals matten of klein coupage’s (tot maximaal 5m ²) is het mogelijk om de entreemat los te leggen op elke vlakke, zachte of droge
ondergrond.
Voor los leggen op tapijt en/of harde vloeren adviseren wij gebruik te maken van een ondertapijt.
Kies hierbij ondertapijt dat geschikt is voor zowel
de schoonloopmat als de betreffende vloer. Voor
informatie over het juiste ondertapijt kunt u contact
opnemen met de betreffende fabrikant. Bij installaties waar de schoonloopmat wordt opgesloten én los
gelegd, moet u rekening houden met een mogelijke
rek van maximaal 2%. Hiervoor dient ruimte te worden vrijgehouden.
Grote oppervlakten
Voor installaties van een schoonloopmat in grote
ruimten (groten dan 5 m²) en trappen wordt aanbevolen om de schoonloopmat volledig te verlijmen.
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• Lijm
Voor verlijming op een absorberende ondergrond
adviseren wij een “half-natte” verlijming. Voor
verlijming op dichte ondergronden adviseren wij
een “droge” verlijming. Voor installatie op trappen
is een “contact” verlijming gewenst. Voor elk type
verlijming adviseren wij een lijm op basis van een
hoogwaardige oplosmiddelvrije acrylaat dispersie.
Half-natte verlijming: na het aanbrengen van de lijm
op de ondergrond dient u enige tijd te wachten om
het water uit de lijm te laten drogen. De schoonloopmat kunt u inleggen wanneer de lijm bij aanraking met de vingertop nog “afgeeft” en u de lijmril
nog net kunt wegwrijven. Bij het inleggen van de
schoonloopmat onstaat nog een 100% overdracht
van lijm naar de mat.
Droge verlijming: met het inleggen van de schoonloopmat moet u wachten totdat het overtollige vocht
uit de lijm volledig is verdampt. Dat moment is aangebroken wanneer bij stevig aanraken van de lijm
met de vingertop geen overdracht van lijm meer
plaatsvindt. Bij aanwrijving ontstaat direct een hoge
hechtkracht.
Contact verlijming: beide zijden, ondergrond en
schoonloopmat, worden voorzien van lijm en in
contact gebracht als beide lijmlagen droog zijn. Er
ontstaat direct een zeer hoge hechting, waarbij correctie niet meer mogelijk is.
Het is belangrijk dat de schoonloopmat spanningsvrij en vlak wordt ingelegd. Na inleggen moet u de
mat goed aanwrijven en aanwalsen. Zo nodig kunt u
het walsen na enige tijd (verzwaard) herhalen.
Voor informatie betreffende de juiste hoeveelheid
lijm en wachttijden, adviseren wij u contact op te
nemen met de betreffende lijmproducent. Volg hierbij strikt de lijmvoorschriften van de lijmproducent.
Tip: Installeer de mat zoveel mogelijk in lengte
richting c.q looprichting. Deze naden zijn sterker en
minder zichtbaar dan naden haaks op de looprichting.

Onderhoud & reinigingsadviezen
Schoonloopmatten zijn speciaal ontwikkeld om
de inloop van vuil en vocht op te vangen en dit te
verbergen in het materiaal.
Regelmatig onderhoud van de schoonloopmatten zal de levensduur verlengen en de effectiviteit
waarborgen. Zo houdt de mat een frisse uitstraling
en blijft uw entree er representatief uitzien.
Onderstaand treft u adviezen aan om de schoonloopmatten op een effectieve manier te reinigen en
te onderhouden.
• Droog vuil
Droog vuil bestaat grotendeels uit stof en zand.
Zand kan de kwaliteit en de pool beschadigen omdat het zo hard is als glas. Het is daarom van belang
dit zo snel mogelijk op te zuigen. Anders zullen
glans en structuur van de schoonloopmat achteruitgaan.
• Nat vuil
Nat vuil bestaat hoofdzakelijk uit water met hierin
opgenomen het droge vuil. Dit is zichtbaar als een
vlek. Laat de schoonloopmat goed drogen. Het
drogen versnelt in een goed geventileerde ruimte.
Vervolgens kunt u de vlek behandelen als droog
vuil.
• Dagelijks onderhoud
De meest effectieve methode is een krachtige
stofzuiger in combinatie met een roterende borstel.
Stofzuig hierbij langzaam en in elke richting over de
schoonloopmat. Hierdoor wordt het vuil tussen de
pool op de meest effectieve manier los gemaakt en
opgezogen. Ook wordt hierbij de pool (garen) van
de schoonloopmat omhoog gericht, waardoor de
schoonloopmat weer een frisse uitrstraling krijgt.
Wanneer het vuil zich ophoopt, raakt de mat verzadigd waardoor de effectiviteit van de mat afneemt.
Dagelijks stofzuigen voorkomt dit.
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Periodiek onderhoud
Ondanks dagelijks onderhoud zal de schoonloopmat na verloop van tijd verzadigd raken met vuil.
Hierdoor neemt de effectiviteit, de vuilverbergende
en absorberende eigenschappen, sterk af.
Periodiek onderhoud is daarom noodzakelijk. De
effectiviteit van de mat zal hierdoor gewaarborgd
blijven, maar ook zullen de aanwezige “looppaden”
sterk verminderd worden.
De beste periodieke reinigingsmethode voor de
schoonloopmatten is de sproei-extractie methode. Tijdens deze behandeling wordt water onder
hoge druk in de pool gespoten. Vervolgens wordt
dit water met het vuil opgezogen. Wanneer de
schoonloopmat ernstig vervuild is kunnen aan
het water reiningsmiddelen (pH neutraal) worden
toegevoegd. Het is belangrijk dat de resten van het
reinigingsmiddel goed verwijderd worden. Achtergebleven zeepresten trekken namelijk versneld weer
vuil aan. Wij raden u daarom aan de sproei-extractie behandeling nogmaals uit te voeren met uitsluitend schoon water.
Na deze behandeling dient u de mat goed te laten
drogen. Het drogen wordt versneld door de ruimte
goed te ventileren.
Tip: Laat de mat goed drogen voordat deze weer gebruikt wordt. De effectiviteit van een droge schoonloopmat is significant hoger dan van een vochtige
mat.

Vlekken
Bijna iedere vlek is met water te verwijderen. Voor
andere vlekken bestaan ook goede oplossingen.
Voor alle vlekken geldt: wees er snel bij!
• Pas op voor
Een cocktail aan reiningsmiddelen is gevaarlijk.
Veel vlekken ontstaan juist door verkeerde behandeling. Zeephoudende schoonmaakmiddelen
halen de vlek alleen tijdelijk weg en veroorzaken
op de lange termijn verkleuring. De kans is groot
dat u hiermee de schoonloopmat onherstelbaar
beschadigt of dat u deze zo krachtig bewerkt dat de
structuur zichtbaar verandert.
• Vlekbehandelingsmethoden
Voor (bijna) iedere vlek bestaat een passende
oplossing. In het vlekkenoverzicht op de volgende
pagina kunt u de stof opzoeken die de vlek heeft
veroorzaakt. In de kolom erachter ziet u welke
methode u het beste kunt gebruiken om een oude
of een verse vlek aan te pakken.
Methode 1
Eerst vaste bestanddelen zoveel mogelijk verwijderen met een lepel. Vervolgens een badstof
handdoek natmaken met koud water, uitwringen
en op de vlek plaatsen. Laat de badstof handdoek
liggen. Wanneer de handdoek verzadigds is, deze
vervangen tot de vlek niet meer afgeeft. Laat dan de
handdoek liggen tot deze helemaal droog is.
Methode 2
Test altijd op een onopvallende plaats op kleur- en
materiaalbestendigheid: aanbrengen, 12 uur laten inwerken en beoordelen. Laat de ondergrond
goed drogen. Verdeel James Vlekkenwonder op de
droge vlek door de opening van de fles op de vlek
te plaatsen. Verdeel James Vlekkenwonder óók
op een badstof handdoek en dek daar de vlek mee
af. Laat de vlek drogen. Indien nodig 12 uur laten
inwerken en de behandeling herhalen.
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Methode 3
Spray James Vlekkenspray op een droge badstof
handdoek. Hiermee in grote, rustige halen de
vlek verwijderen. Restand van de vlek verwijderen. Restand van de vlek insprayen met James
Vlekkenspray en met grote, rustige halen de vlek
droog wrijven.
Methode 4
Spray James Vlekkenspray op én onder de vlek, 5
minuten laten inwerken. Schraap het losgeweekte vuil met een lepel weg en wrijf met een droge
badstof handdoek de resten van de vlek met
grote, rustige halen eruit. Indien nodig behandeling herhalen.
Tip: Voor een uitgebreid overzicht betreft vlekken en de behandelingsmethoden kunt u terecht
op de site van de firma James (www.james.nl)
Vlekkenoverzicht

Etenswaren:
- Snoepgoed, drop, ijs en fruit
- Kauwgom
Drank (koffie, thee of frisdranken)
Vetten & oliên (smeermiddelen)
Lijm en -resten
Verf (op oplosmiddelbasis of acrylaatverf)
Lichamelijke vloeistoffen (bloed, urine)
Looppaden
Modder
(Eerst laten drogen. Het gedroogde vuil borstelend
opzuigen. Als laatste methode 1 uitvoeren.)

Verse
Vlekken

Oude
vlekken

1
4
1
3
4
3
1
1
1

2
4
2
3
4
3
2
3
1
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