Technische specificaties
Flotex voldoet aan de eisen van de EN 1307
Flotex banen
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Totale dikte

ISO 1765

4,3 mm

EN 685

Klasse 33

Reiniging & onderhoud

Collectie omvang
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Commercieel zwaar gebruik
Rolbreedte

2,00 m

Rollengte

30 m

Totaal gewicht

ISO 8543

1,8 kg/m²

Dimensie stabiliteit

ISO 2551

<0,2 %

•
•
•

Bestand tegen slijtage

EN 1963

< 35 g poolverlies

Dagelijkse reiniging

Bureaurolstoel bij continu gebruik

EN 985

r = ≥ 2,4 Continu gebruik

Lichtechtheid

EN ISO 105 B02
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DIN 51097

> 0,7 Droog en nat

UK SGR pendulum

droog – zeer laag slipgevaar
laag slipgevaar

ISO 10965

> 10⁹ Ω

ISO 140-8

Contactgeluid reductie ∆Lw
= 20 dB

ISO 354

Geluidsabsorptie = 0,10

Brandgedrag

EN 13501-1

Bfl, s1

Slip-weerstand

EN 13893

DS: > 0.30

Persoonsoplading

ISO 6356

< 2kV

•

Warmte weerstand

ISO 8302

0,0526 m² K/W

•
•

Slipweerstand
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Reiniging na installatie

Electrische weerstand

Akoestiek

•
•
•
•

Stofzuig de vloer met een stofzuiger
Verwijder eventuele vlekken
Als Flotex nat gereinigd is, laat het dan drogen

De inhoud en effectiviteit van een reinigingsprogramma wordt bepaald door de gebruikslocatie, de
hoeveelheid voetverkeer en de verwachtingen ten aanzien van het uiterlijk van de vloer.
Een regelmatig reinigingsprogramma zal de noodzaak voor groot onderhoud minimaliseren.
Flotex moet regelmatig worden gestofzuigd met een stofzuiger met een draaiende borstel. Cylinder
stofzuigers mogen alleen gebruikt worden als het een krachtige borstelopzet heeft.
Als er vlekken zijn ontstaan, verwijder deze dan zo spoedig mogelijk om te voorkomen dat ze permanent
worden. Als er reinigingsmiddel wordt gebruikt, spoel dan goed na met schoon water.

Periodieke reiniging /natte reiniging
•

Voor het onderhoud van Flotex heeft men standaard tapijt reinigingsapparatuur nodig.
De reinigingsfrequentie en het type machine zijn afhankelijk van de hoeveelheid voetverkeer en de aard
van de vervuiling. Het is aan te raden om voor uw vloerbedekking een reinigingsprogramma op te stellen.

Types van de machines die geschikt zijn:
•

•
•

Sproei-extractie: goed voor lichte of middelmatige vervuiling. Eventueel vlekken met een
reinigingsmiddel voorbehandelen. Gebruik hiervoor warm water.
Eénschijfsmachine: Beste methode voor extreem vervuilde ruimtes tot 100m2. Gebruik hiervoor een ruime
hoeveelheid water.
Drie-in-één machine:  Een goede methode voor  licht tot zwaar vervuilde ruimtes.
Cylindrische reinigingssystemen: Dit systeem reinigt alleen de oppervlakte van de vloerbedekking
waardoor de reiniging regelmatig herhaald dient te worden
Bonnet buffing: een cosmetische manier van reinigen. Uitstekend voor snelle resultaten, maar het
verwijdert niet veel vuil.
Poederreiniging: Omdat deze methode geen droogtijd kent, kan deze worden toegpast in ruimtes waar
de vloer permanent in gebruik is.

Let op: als schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruikt worden, zorg er dan voor dat Flotex overvloedig
nagespoeld wordt met water. Het achterblijven van sporen van reinigingsmiddelen kan problemen
veroorzaken en vuil aantrekken. Laat Flotex goed drogen. Loop niet over natte Flotex.

22

23

