
ALGEMEEN REINIGINGSADVIES 
ODE GIETVLOEREN



EEN GOEDE REINIGING VAN DE ODE GIETVLOER 

ZORGT ERVOOR DAT DE FUNCTIONALITEIT 

EN DE ESTHETICITEIT LANG BEHOUDEN BLIJFT.

1. Reiniging algemeen

Wij adviseren de (wekelijkse) reiniging zoveel mogelijk uit te voeren met alleen lauw warm water (zonder reinigings-
middel) en een schone klamvochtige microvezel vlakmop. Voordat u hiermee begint dient u losliggend vuil zoals 
steentjes en of zand te verwijderden met een olievrije stofwisser, zachte bezem en of stofzuiger met parketborstel. 

Gebruik een schone klamvochtige microvezel vlakmop om de Ode gietvloer te moppen. Het voordeel van een 
microvezel vlakmop is dat het vuil meegenomen en verwijderd wordt. Ook laat de vlakmop geen vuilsporen achter 
op wanden. Reinig de microvezel vlakmop in de wasmachine op 60 à 90 graden zonder wasmiddel te gebruiken.
Door gebruik van een wasmiddel raken de microvezels beschadigd en verstopt. 
Gebruik nooit olie geïmpregneerde doekjes.

Beloop de Ode gietvloer niet zolang deze nog nat is.

2. Periodieke reiniging

Met een periodieke vloerreiniging bedoelen wij een jaarlijkse of halfjaarlijkse reiniging.
Bij deze reiniging is het raadzaam om alle ruimten leeg te maken met als doel kleurverschil van de gereinigde en 
niet gereinigde delen te vermijden. Voordat u begint met reinigen dient u losliggend vuil zoals steentjes en of zand 
te verwijderden met een olievrije stofwisser, zachte bezem en of stofzuiger met parketborstel. 
 
De reiniging dient uitgevoerd te worden met een sterk alkalisch product op basis van niet-zeephoudende tensiden 
of een reiniger dat geen zeepresidu achterlaat op de Ode gietvloer. Het reinigingsmiddel PROFI 7 is hier uitermate 
geschikt voor. Het reinigingsmiddel PROFI 7 kunt u aanschaffen bij HardFloor, zie pt.3.

STAP 1 STAP 2

Indien u toch reinigingsmiddel wenst te gebruiken dan adviseren wij 
een product toe te passen welke niet zeep-of polymeerhoudend is 
en een pH-waarde heeft tussen de 7 en 13.  
Zeephoudende middelen hebben namelijk een negatief effect op de 
gietvloer met als gevolg een residulaag dat plakkerig aanvoelt. 



De mengverhouding van het reinigingsmiddel PROFI 7
Voor de reiniging van de vloer of een schrobbeurt kunt u 1 dopje van het product mengen met 1 liter water. Bij het 
reinigen van de vloer gebruikt u een éénschijfsmachine voorzien van een dikke rode pad.
Na het reinigen van de Ode gietvloer dient het vuile water te worden opgezogen met een daarvoor bestemde 
waterzuiger.
Vervolgens dient de Ode gietvloer weer vochtig gemaakt te worden met schoon water om eventueel residu op te 
lossen. Dit water kunt u na een paar minuten weer opzuigen met de waterzuiger.
Laat de Ode gietvloer goed drogen. Na ca. 15 minuten kunt u deze weer betreden.

3. Reiniging uitgevoerd door HardFloor vloeronderhoud

HardFloor is een bedrijf die gespecialiseerd is in het onderhouden van vloeren. HardFloor maakt gebruik van de 
modernste technieken. Ervaren vloer schoonmaak specialisten bezitten de kennis van schoonmaaktechnieken en 
materialen om uw Ode gietvloer goed te reinigen en te onderhouden. HardFloor geeft u graag vrijblijvend het beste 
onderhoudsadvies. Hierdoor heeft u langer profijt van uw Ode gietvloer. Deugdelijk onderhoud betaalt zich uitein-
delijk altijd terug. 

Contactgegevens    Contactpersoon
HardFloor vloeronderhoud   Franklin Groenewout
Jan ligthartstraat 2, 1321 KK Almere  mobiel 06 41 58 55 29
Tel: 036 84 85 753    info@hardfloor.nl

WaterzuigerÉénschijfsmachine met rode pad

+

PROFI 7 reinigingsmiddel

STAP 1 STAP 2 STAP 3

Dit onderhoudsadvies is slechts indicatief. Ode aan de vloer en HardFloor kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt 
door het uitvoeren van onderhoud en of door het onjuist door derden gebruiken van het voorgeschreven reinigingsmiddel.
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Dit onderhoudsadvies is slechts indicatief. Ode aan de vloer en HardFloor kunnen nooit aansprakelijk 
gesteld worden voor schade veroorzaakt door het uitvoeren van onderhoud en of door het onjuist 
door derden gebruiken van het voorgeschreven reinigingsmiddel.   
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