
Algemeen onderhoudsvoorschrift indoor PU sportvloeren

PU vloeren zijn naadloos, slijt-, en scheurvast. Deze vloeren zijn ontworpen om te kunnen presteren zonder 
concessies te hoeven doen op de veiligheid. Om deze vloeren schoon, veilig, stroef en duurzaam te houden is 
het belangrijk te weten hoe u deze vloeren moet onderhouden. Hieronder vindt u instructies en adviezen voor 
de standaard reiniging van uw vloer alsmede informatie over het onderhoud tussen de reinigingsbeurten door. 
Ook geven wij u graag nog enkele tips waardoor u optimaal gebruik kunt maken van de vloer.

Eerste reiniging

Als u de vloer de eerste paar keer reinigt wordt u 
aangeraden geen harde, grove en/of agressieve pads 
en reinigingsdoeken te gebruiken (dit kan tot over-
matig polijsten van het oppervlak zorgen). Ook kan de 
vloer ietwat kleurstof afgeven, waardoor uw reinigings-
vloeistof verkleurd. Dit heeft verder geen enkele 
gevolgen voor het kleurbehoud van de vloer. U hoeft 
zich hierover geen zorgen te maken.

Natte reiniging

Indien u de vloer schoonmaakt met VSV R1 zal dit ervoor 
zorgen dat er geen zeeplaag op uw vloer achterblijft. 
Hierdoor blijft de vloer stroef en hygiënisch. 

Droge reiniging

Bij intensief gebruik van uw vloer zullen gebruikers-
sporen achter blijven. Denk hierbij aan stof, zand, etc. 
Deze gebruikers sporen zorgen voor krasjes in uw vloer 
en ‘gladgeschuurde’ plekken. Om beschadigingen 
te voorkomen is het aan te bevelen uw vloer goed 
schoon te houden. Wij adviseren u een synthetische 
zwabberhoes te gebruiken. Het statische effect van de 
zwabberhoes zorgt ervoor, dat stof zich hecht aan de 
zwabber en er geen opgeveegd vuil wordt verloren.

Let op!

Bij aanschaf van synthetische en stofbindende zwabber 
hoezen raden wij u aan:
• Producten te kopen welke geen materiaal op 

oliebasis bevatten.
• Uw zwabberhoezen regelmatig te wassen, om de 

statische werking te behouden.

Tips

• Het gebruik van een inloopmat is aan te 
 raden voor het betreden van de vloer
• Alleen betreden met juiste schoeisel 
 (geen blote voeten)
• Schoonmaakmachines mogen alleen op low-

speed (max. 150 omw/min) gebruikt worden.
• Zit er kauwgom op de vloer? Gebruik dan 
 een VSV K4 spuitbus.

Veiligesportvloer.nl neemt geen enkele verantwoor-
delijkheid voor schadelijke gevolgen en/of het niet 
functioneren van schoon maak middelen, anders 
dan VSV productlijn. Alle informatie wordt naar 
beste weten door ons verstrekt, waarbij geen enkele 
garantie, ex- of impliciet wordt gegeven.

Bestel je producten en reinigingsmiddelen t.b.v. dagelijks onderhoud in de 
webshop: www.veiligesportvloer.nl of bel +31 (0)40 368 62 90



Handmatige reiniging

Om uw vloer te reinigen moet u uitgaan van de 
volgende verhouding: 1 deel VSV R1 op 100 delen water 
(1:100). Dus bv. 10 ml. VSV R1 op 10 liter water.

Echter, mocht u na gebruik van deze verhouding het 
idee hebben dat de vloer ook schoon zou kunnen 
worden met een lagere concentratie, dan kunt u 
de verhouding 1 deel VSV R1 op 200 delen water 
afstemmen. De juiste concentratie wordt bepaald door 
het gebruik, de schoonmaakfrequentie, type borstel/
pad en de leeftijd van de vloer.

Het daadwerkelijk reinigen van het vloeroppervlak 
kan handmatig of machinaal gedaan worden. Kiest 
u voor handmatig reinigen, dan is het belangrijk, dat 
u na het dweilen van de vloer het vieze water niet in 
laat trekken! Bij het opdrogen trekt het vuil namelijk 
mee de vloer in en wordt uw vloer niet schoner maar 
eerder vuiler. U kunt voor het afvoeren van vies water 
een waterstofzuiger, trekker of een absorberende 
microvezeldoek gebruiken.

Wij raden u aan uw vloer goed schoon te houden zodat 
het oppervlakte hygiënisch en netjes blijft. Wanneer 
uw vloer wat vuiler is, laat het reinigingsmiddel dan 
wat langer intrekken (uiteraard zonder het te laten 
opdrogen!). Hierdoor krijgt het vuil de tijd om los te 
weken en zal het dus sneller weggepoetst kunnen 
worden. Mocht toch niet alles meekomen bij het 
opzuigen van het vuile water, dan kunt u besluiten om 
de vloer nogmaals te schrobben, of de volgende keer 
de concentratie van schoonmaakmiddel met water 
wat te versterken.

In geval van ernstige verontreiniging of achterstallig 
onderhoud, kan de vloer gereinigd worden met VSV P2. 
Dit is een zeer effectieve, op hogere concentratie (1:50 
tot 1:100) gebaseerde reiniger. Bij het gebruik van VSV P2 
gelden precies dezelfde regels als bij uw reguliere VSV R1 
vloeistof. Belangrijk is in dit geval wel om de vloer nog 
een keer na te schrobben met helder, schoon water!

Bestel je producten en reinigingsmiddelen t.b.v. dagelijks onderhoud in 
onze webshop: www.veiligesportvloer.nl of bel +31 (0)40 368 62 90
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Informatie/keuringen

Jan van den Hurk 
T 06 - 5410 1581

VSV R1 dosering 1:100 VSV P2 dosering 1:100

Aanbevelingen:
• Dagelijks met een katoenen of 

microvezel stofwisser (niet met olie 
geïmpregneerd!).

• 2 x in de week indirect schrobben 
met de VSV R1 en een rode pad. Dit 
betekent de vloer eerst inzetten, 
de chemie het werk laten doen (10 
minuten) en daarna opschrobben en 
zuigen.

• 6 x per jaar indirect schrobben 
met VSV P2 en een groene pad. Dit 
betekent de vloer eerst inzetten, 
de chemie het werk laten doen (10 
minuten) en daarna opschrobben en 
zuigen. Goed naspoelen! Niet in laten 
drogen!

• 1 x per jaar de vloer te revitaliseren.


