Balletvloeren
Onderhoudsadvies

Onderhoudsadvies ballet- en dansvloeren met een Homogene Toplaag

A. Algemeen
Met dit onderhoudsadvies verstrekken wij u een leidraad voor een goed evenwichtig
onderhoudspatroon van uw dansvloer met een homogene (Linodur, Taraflex PVC of Harlequin)
toplaagafwerking. Deze beschrijving geeft samen met het bijgevoegd onderhoudsschema en de
productbladen een volledig overzicht van de door ons geadviseerde schoonmaak-en
onderhoudshulpmiddelen. In combinatie met ons onderhoudscontract is daarmee de basis
gelegd voor jarenlang dansplezier.
B. Nieuwe ballet/dansvloer
Bij het in gebruik nemen van de nieuwe dansvloer dient deze eerst grondig te worden gereinigd
met onze basisreiniger (E300), waarna vervolgens de vloer periodiek met onze
onderhoudsreiniger (E600) van een onderhoudsfilm wordt voorzien. Afhankelijk van de mate van
vervuiling dient uw vloer 1 tot 2 maal per jaar wederom met de basisreiniger (E300) te worden
behandeld zodat de overmatig opgebouwde zeepfilmlagen worden verwijderd. Hierdoor blijven
de sporttechnische eigenschappen gewaarborgd.
C. Bestaande ballet/dansvloer
Indien u niet tevreden bent over de kwaliteit van het huidige onderhoudspatroon van uw
bestaande dansvloer met homogene toplaag dan adviseren wij u eerst uw vloer grondig te
reinigen. Hiervoor kunt u onze basisreiniger (E300) gebruiken. Na het reinigen van de vloer kunt
u de vloer vervolgens behandelen als zijnde een nieuwe vloer.

E.

Bijkomende producten
Streepverwijderaar
Streepverwijderaar is een product dat vele (maar niet altijd alle!) hakstrepen van de
dansvloer verwijderd. Streepverwijderaar is een middel wat met een verstuiver plaatselijk
wordt aangebracht. Na een inwerktijd van 2-3 minuten kan met een doek de streep worden
verwijderd. Tenslotte spoelt u de behandelde plek na met water.
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D. Dagelijks onderhoud
Uw vloer dient dagelijks droog te worden gewist met de wismop. Grof vuil, stofnesten en zand
dienen te worden verwijderd. Geïmpregneerde stofbindende wisdoeken zijn hiervoor een ideaal
middel. Gebruik deze wisdoeken eenmalig ter voorkoming van kruisinfecties.

Balletvloeren
Onderhoudsadvies

Onderhoudscontract
Interline Sportsystemen BV biedt u de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief
jaarlijks uw ballet/dansvloer te controleren. Daarvoor hanteren wij een tweetal
mogelijkheden:
Het Standaard pakket bestaande uit een technische controle van de vloer, waarbij
kleine mankementen direct worden verholpen. Van deze controle krijgt u een
verslag wat de basis kan vormen voor een meerjaren onderhoudsbegroting.
Het standaardplus pakket, dit pakket bieden wij u aan in combinatie met het
standaard pakket. Hierbij wordt door ons 1 keer per jaar uw vloer grondig en
vakkundig gereinigd. Behalve technisch is uw vloer dan ook hygiënisch en
sporttechnisch weer helemaal in Topvorm.
F. Tenslotte
Een homogene toplaag staat voor een jarenlang onverslijtbaar product zonder
tussentijdse renovaties. U dient echter wel rekening te houden met de algemene
omgangsregels die voor iedere ballet/dansvloer gelden:
1. Gebruik ten alle tijden toestellen van deugdelijke kwaliteit. Ondeugdelijke
toestellen en stoelen en tafels zonder beschermingsdoppen veroorzaken
gegarandeerd beschadigingen aan uw ballet/dansvloer.
2. Gebroken glas, stenen en zand veroorzaken behalve blessures versnelde
slijtage van uw vloer. Verwijder dit daarom meteen zodra u dit constateert!
3. Schoeisel met zwarte zolen en roken in uw ballet/dansstudio dient vermeden te
worden.
4. Let erbij het schoonmaken van uw vloer met een schrob-zuigmachine op dat
alleen gebruik wordt gemaakt van zachte borstels.
G. Technische vragen
Voor vragen, bestellingen en het aanmelden van een onderhoudscontract kunt u zich
rechtstreeks wenden tot:
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PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

Basisreiniger E-300
De basisreiniger E300 wordt slechts één tot tweemaal per jaar gebruikt om te voorkomen dat zich op
de dansvloer een zeepfilm gaat vormen.
Dosering:
! Bij oplevering van de nieuwe vloer:
! Normaal afhankelijk van de vervuilingsgraad:

1:100
1:50 tot 1:25

Verwerking:
Gebruik basisreiniger E-300 liefst in combinatie met handwarm water. De oplossing verdelen over de
vloer en gedurende 5 –10 minuten laten inwerken. Vervolgens de vloer goed schrobben, handmatig
of machinaal. Tenslotte de vloer naspoelen met schoon water.
Advies: Reinig de vloer in kleine delen. Wanneer de reinigingsoplossing
de vloer indroogt zal het vuil zich weer onmiddellijk aan de vloer hechten
en het reinigingsresultaat nihil zijn.
Product eigenschappen:
!
!
!

Basisreiniger E-300 is biologisch afbreekbaar, fosfaatvrij en oplosmiddelvrij.
Basisreiniger E-300 is neutraal en onschadelijk voor de handen, aangenaam van geur,
onbrandbaar en tast uitgeharde verf niet aan.
Product vorstvrij opslaan

Onderhoudsreiniger E-600
E600 is een onderhoudsmiddel voor periodiek onderhoud. E600 voorziet de vloer tevens van een
onderhoudsfilm.

Bij ingebruikname nieuwe vloer:
! 1e zes weken na oplevering vloer:
! 6e week na oplevering vloer:

2 kopjes per emmer (lauw) water.
½ tot 1 kopje per emmer (lauw) water.

Na basisreiniging met E-300:
! 1e zes weken na basisreiniging:
! 6e week na oplevering vloer:

2 kopjes per emmer lauw water.
½ tot 1 kopje per emmer lauw water.

Verwerking:
Gebruik onderhoudsreiniger E-600 liefst in combinatie met handwarm water. De oplossing verdelen
over de vloer en gedurende 5 –10 minuten laten inwerken. Vervolgens de vloer goed schrobben,
handmatig of machinaal.
Product eigenschappen:
! Onderhoudsreiniger E-600 is biologisch afbreekbaar, huidmild, fris geurend.
! Onderhoudsreiniger E-600 heeft een antistatische, vuilafstotende werking kan door zijn geremde
schuimwerking machinaal verwerkt worden.
! Onderhoudsreiniger E-600 bevat geen wassen of oplosmiddelen.
! Product vorstvrij opslaan.
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Dosering:

