
Algemene verzorging 
en onderhoud

Preventieve maatregelen
Voorkomen is beter dan genezen. Voorkom gebruikerskrasjes in de toplaag als gevolg van 
schuivend meubilair zonder (of met ruwe) meubelglijders. De beschermdopjes van bijvoorbeeld 
Scratch no More voorkomen dat harde, ruwe materialen zoals straatvuil of zand uw vloer 
bekrassen. Installeer een juiste entreemat of schoonloopmat met een weekmakerbestendige rug. 
Hiermee weert u straatvuil en vocht welke de vloer onnodig beschadigen en/of vervuilen. U hoeft 
de vloer minder vaak schoon te maken en de levensduur wordt verlengd.

Voorkom verkleuring
Iedere vloerbedekking kan door ultraviolette straling in het zonlicht verkleuren, of dit nu hout, 
PVC of tapijt is. Om verkleuring van uw Solcora vloer te voorkomen is het belangrijk om goede 
zonwering toe te passen.

Vermijd contact met rubber
Contact tussen PVC en rubber dient zo veel mogelijk vermeden te worden, tenzij de vloer 
beschermd is met een PU Anticolor coating van Dr. Schutz. Bij langdurig contact tussen PVC en 
rubber kan een blijvende, donkerbruine verkleuring optreden (bijvoorbeeld door een rubberen 
ring onder een prullenbak, rubberen schoonloopmatten, placemats etc.). Ook rubberen 
doppen onder meubels kunnen strepen veroorzaken door wrijving. Controleer uw meubels en 
gebruiksvoorwerpen op rubberen doppen en voorzie deze van de juiste bescherming (zie www.
scratchnomore.nl).

Aandachtspunten
 —  Gebruik bij alle ingangen schoonloopmatten met een weekmakerbestendige rug.
 —  Voorkom contact tussen PVC en rubber (tenzij beschermd met Dr. Schutz PU Anticolor).
 —  Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie al uw glijdend meubilair van de 

juiste bescherming.
 —  Vervang de wieltjes onder de bureaustoelen eventueel door zachte wieltjes, die geschikt 

zijn voor vlakke vinyl/PVC vloerbedekking.
 —  Verwijder gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk.
 —  Voorkom langdurige blootstelling aan direct en intens zonlicht.

Schoonmaak- en onderhoudsadvies
De PVC-stroken en -tegels van Solcora zijn dankzij het geavanceerde productieproces zeer slijtvast 
en door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige grondstoffen en de PU-beschermlaag eenvoudig 
te reinigen. Solcora is krasbestendig maar niet kras- of onderhoudsvrij. Om optimaal van de vloer te 
kunnen blijven genieten, adviseren wij u onderstaand onderhoudsadvies op te volgen. 

Dagelijks onderhoud

	 —		Verwijder gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk.
	 —		Verwijder losliggend vuil door de vloerbedekking te vegen, te stofwissen of te stofzuigen 

met een zacht mondstuk.

Wekelijks onderhoud

	 —		Reinig de vloer met een dweil of wismop. Gebruik hiervoor een oplossing van lauw water en 
mFLOR Cleaner Mat of een Dr. Schutz PU Reiniger. Bij de juiste dosering van 5 ml per liter 
water (1:200) laat dit geen residu achter op de vloer.

	 —		Laat de vloer zo droog mogelijk achter.
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Periodiek onderhoud

Wanneer Solcora na een wekelijkse reiniging niet volledig schoon is kunt u een periodieke 
(intensieve) reiniging uitvoeren. Wij adviseren deze reiniging tenminste één keer per jaar uit 
te voeren. Gebruik hiervoor Dr. Schutz Basisreiniger R met een dosering van 100 ml per liter 
water (1:10). Maak de vloer hiermee goed nat met behulp van een vlakmop of dweil. Laat dit 
ongeveer 15 minuten inwerken en verwijder het vuile water, bijvoorbeeld met een waterzuiger of 
schone vlakmop of dweil. Bij zeer zware vervuiling kan een éénschijfsborstelmachine met rode 
schoonmaakpad worden gebruikt. 
BELANGRIJK: Dweil de vloer na met een klam-vochtige doek met mFLOR Cleaner Mat in een 
verhouding van 5 ml per liter water (1:200) en laat dit opdrogen.

Aandachtspunten
 —  Gebruik nooit allesreiniger, laminaatreiniger, huishoudzeep, zeep op oliebasis, groene 

zeep, azijn, polijstmiddelen, was, schuurmiddelen of agressieve middelen zoals chloor, 
wc-reiniger, antikalk of andere bijtende detergenten of oplosmiddelen voor het reinigen van 
Solcora.

 —  Gebruik geen stoomreinigers op Solcora.
 —  Op een vloer die na het reinigen lang nat blijft, blijft veel verdund vuil en reinigingsmiddel 

achter. Hierdoor lijkt de vloer snel opnieuw vervuild, terwijl het eerdere vuil niet volledig 
verwijderd was.

 —  Een Solcora vloer kan glad zijn als deze nat is.
 —  Plaats geen karpetten of andere afsluitende objecten op de natte vloer. Deze kunnen 

verkleuring of condensatie in de toplaag veroorzaken.

Projectmatige omgevingen
Wanneer nodig kan Solcora in projectmatige omgevingen intensief gereinigd worden. Dit mag 
met een zachte of harde borstel, een boenmachine en een witte schoonmaakpad of een schrob-
zuigmachine en een witte schoonmaakpad. Pas een juist, neutraal reinigingsmiddel toe welke 
geen residu achterlaat zoals Dr. Schutz PU Reiniger of vergelijkbaar. Informeer bij uw Solcora 
leverancier, uw professionele schoonmaakdienst of Dr. Schutz naar een volledig advies.

Preventieve bescherming
Hoewel Solcora is voorzien van een PU-beschermlaag, kan het voorkomen dat u de vloer 
preventief wilt beschermen door een extra harde PU-beschermlaag of PU Anticolor aan 
te brengen. Wij adviseren dit in ieder geval bij toepassingen in bijvoorbeeld industriële 
ruimtes, laboratoria, showrooms (auto, motor, bromfiets, fiets, enz.) kapsalons en alle andere 
toepassingsgebieden waar externe invloeden de toplaag kunnen verkleuren. Voor meer informatie 
over deze onderhoudsproducten kunt u contact opnemen met Dr. Schutz.

Herstel of extra bescherming
Wanneer u kleine gebruikerskrasjes wilt herstellen of preventief een extra beschermlaag wilt 
aanbrengen (voor een langer behoud van uw vloer), adviseren wij producten van Dr. Schutz. Voor 
meer informatie over deze onderhoudsproducten kunt u contact opnemen met Dr. Schutz.
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Neem bij twijfel altijd contact op 
met uw Solcora leverancier of 
met Dr. Schutz voor een volledig 
advies.
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