REINIGINGS- EN ONDERHOUDSRICHTLIJN
Sikafloor®PurCem® vloerafwerkingen
.

1. ALGEMEEN
VOORDELEN VAN REGELMATIGE
REINIGING EN ONDERHOUD:

Sikafloor®PurCem® vloerafwerkingen worden vervaardigd uit 3-componenten, gekleurde, polyurethaan gemodificeerde, cementeuze mortels.
Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen worden toegepast om de technische
en functionele eigenschappen.
Ze zijn ontwikkeld ter verbetering van de chemische en thermische
weerstand van vloeren, die worden blootgesteld aan extreme omstandigheden in de voedingsindustrie, de distributie- en transportsector en binnen
de chemische en farmaceutische industrie, in omstandigheden, waarbij de
vloer wordt onderworpen aan een hoge chemische blootstelling, hygiënische
eisen, extreme gebruikstemperaturen of wegens de hoge sterkte en
slijtvastheid.
Een optimaal en regelmatig onderhoud van de vloerafwerking ondersteunt
het waardebehoud en waarborgt daarmee een lange beschermfunctie voor
de ondergrond. Als eerste geeft dit een schone en daarmee aansprekende,
gebruikersvriendelijke uitstraling.
Vooral daar waar voedingsmiddelen worden bereid of verwerkt, is het juiste
reinigings-/hygiëneregime cruciaal. Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen
zijn geschikt voor toepassing in de voedingsindustrie en voor contact met
voedingsmiddelen (Europese, Britse, Amerikaanse en Canadese certificaten
zijn op aanvraag verkrijgbaar)
Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van de afwerking.

BESCHERMING TIJDENS
BOUWACTIVITEITEN:

Omdat Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen vaak niet aan het einde van
het bouwproces aangebracht worden, zullen in het begin vaak nog diverse
bouwactiviteiten op de vloerafwerking plaatsvinden.
Daarbij moet gedacht worden aan:
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belasting met hef- en hijsvoorzieningen.



plaatsing en verplaatsing van zware en vaak grote apparaten en
machines.



werkzaamheden, uitgevoerd door schilders, stukadoors enz.

Daarom is het van belang de vloer tijdens deze activiteiten te beschermen
en de volgende maatregelen te nemen:


Dek de vloer, afhankelijk van de activiteiten, tijdelijk af met een
folie, karton of hardboard plaat om bijv. het morsen van verf,
pleister, kit enz. op de vloerafwerking te voorkomen.



De eerste dagen is de vloer nog gevoelig voor het insluiten van vuil
aan het oppervlak en andere beschadigingen. Vermijd dan bijv.
direct contact met voertuigen met zwarte rubber wielen.



Geef de vloer de gelegenheid om op volle sterkte te komen
alvorens deze zwaar te gaan belasten (raadpleeg de betreffende
productinformatiebladen).

2. REINIGINGSADVIES
ERVARINGEN:

Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen worden toegepast in sterk variërende
toepassingsgebieden, zoals bij voedselbereiding (bijv. grootkeukens en
keukens in ziekenhuizen), voedselverwerking (bijv. zuivelbedrijven,
vleesverwerking, groenteverwerking en conservering), drankenindustrie
(bijv. brouwerijen, frisdranken) en in de chemische en farmaceutische
industrie.
De reinigingsmethoden kunnen dan ook per toepassingsgebied sterk
verschillen en is gerelateerd aan het type vervuiling, eisen met betrekking
tot hygiëne en contact met voedsel (HACCP), de inzet van methodes en
middelen tijdens of buiten de productiewerkzaamheden, enz.
Door verschillen in gebruik, textuur van het oppervlak, type vervuiling,
alsmede door de grote keuze in reinigingsproducten, raden wij u aan een
professioneel schoonmaakbedrijf of leverancier in te schakelen bij het
opstellen van een object gespecificeerd schoonmaakadvies.
Het verdient de aanbeveling om de geschiktheid van de in te zetten
machines, werkmethodes en chemicaliën vooraf op locatie te testen.
Deskundigen van de leveranciers van schoonmaakmiddelen en
schoonmaakapparatuur hebben specifieke kennis en bieden u hierbij graag
ondersteuning.
Voor het schoonmaken van Sikafloor® PurCem® vloerafwerkingen is een
diversiteit aan schoonmaakmiddelen geschikt. Vermijd echter het gebruik
van sterk beitsende en oxiderende middelen en middelen die gechloreerde
koolwaterstoffen bevatten, omdat deze het oppervlak van de vloer doen
verkleuren.

REINIGINGSMIDDELEN EN
DOSERING:

Onderstaande reinigingsmiddelen en doseringen zijn in samenwerking met
Sealed Air Diversey Care uitgewerkt en getest:
Dagelijkse - en/of hoog frequente
reiniging

Periodieke - en/of basisreiniging

TASKI Jontec Best,

TASKI Jontec Forward,

dosering 0,5%

dosering 5%

NB: Voor de Sikafloor®-PurCem® in de voedingsmiddelenindustrie is het
reinigingsadvies:
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Dagelijkse - en/of hoog frequente
reiniging

Periodieke - en/of basisreiniging

TASKI Jontec Forward,

TASKI Jontec Actival,

dosering 0,2 - 2%

dosering 5%

ALGEMENE RICHTLIJNEN:

Sterke vervuilingen en agressieve stoffen direct verwijderen.
Het door ons voorgestelde schoonmaakadvies kan slechts een overzicht van
de verschillende reinigingsmethoden voor Sikafloor® vloerafwerkingen
geven. Door verschillen in gebruik, textuur van het oppervlak en vervuiling,
alsmede door de grote keuze in reinigingsproducten, is het aan te bevelen
een professioneel schoonmaakbedrijf in te schakelen bij het opstellen van
een object gespecificeerd schoonmaakadvies.
Het is in het algemeen aan te bevelen de toe te passen producten en
schoonmaakmethodes vooraf te testen.
Schaden, die ontstaan door onjuist gebruik of agressieve reinigingsmiddelen,
vallen buiten de verantwoording van Sika Nederland B.V.
Ontstaat er door extreme belasting schade aan de Sikafloor® vloerafwerking,
dan moet deze zo snel mogelijk hersteld worden om de functionaliteit en
duurzaamheid van de vloerafwerking te waarborgen.
Voor een goed en adequaat hersteladvies dient u contact op te nemen met
een Sika adviseur.

WAARDEBASIS:

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op
laboratoriumtesten. Gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van de
omstandigheden.

WETTELIJKE KENNISGEVING:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de
toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed
vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika
met producten, die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en
toegepast onder normale omstandigheden.
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke
omstandigheden ter plaatse zodanig, dat er geen garantie kan worden
ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een
bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige
juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke
aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven.
De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Sika NEDERLAND B.V.
Flooring
Zonnebaan 56
3524 EG UTRECHT
Nederland
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Telefoon: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
Mail : info@nl.sika.com
www.sika.nl

© 2015 Sika Nederland B.V.

Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave
van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.
Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

