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Hierbij een aantal tips voor preventief 
onderhoud en het voorkomen van 
beschadigingen:

 Door toepassing van een goede 
entreemat of schoonloopzone voorkomt 
u grotendeels de inloop van vuil en 
vocht, waardoor je de levensduur van 
een PVC vloer verlengd. Dit kan zowel  
een geïntegreerde als losse mat zijn  
(ook bij ons verkrijgbaar).

 Voorkom langdurig contact tussen 
vinyl en rubber. Door migratie kan er 
een blijvende donkerbruine verkleuring 
optreden. Zorg bijv. bij een losse mat  
dat er een weekmakervrije onderzijde 
is en voorkom gebruik van rubberen 
doppen en ringen.

 Schuif geen zware voorwerpen over 
de vloer en voorzie stoelpoten en ander 
meubilair van goede bescherming.  
Wij adviseren scratchnomore,  
via onze website te bestellen.

 Vervang eventueel de wieltjes  
onder de bureaustoelen door zachte 
wieltjes, die geschikt zijn voor vlakke  
vinyl vloerbedekking.

 Verwijder gemorste vloeistoffen  
van de PVC vloer.

 Gebruik geen stoomreiniger of 
agressieve schoonmaakmiddelen.

VOORZORGSMAATREGELEN

De PVC stroken- en tegels uit onze collectie zijn 
dankzij het geavanceerde productieproces slijtvast 
en door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige 
grondstoffen eenvoudig te reinigen. Toch is geen 
enkele vloer onderhoudsvrij. Om optimaal en 
langdurig van de vloer te kunnen blijven genieten, 
adviseren wij je om de juiste voorzorgsmaatregelen 
te nemen en het onderhoudsadvies op te volgen.



Bij veel zonlicht is er 
altijd de mogelijkheid 
dat er verkleuring gaat 
ontstaan in de PVC vloer. 
Om dit te voorkomen 
adviseren wij om goede 
zonwering op die 
plekken toe te passen.

VOORKOM 
VERKLEURING

Voor het onderhoud van de vloer 
adviseren wij om de producten 
van James toe te passen. Deze 
zijn speciaal ontwikkeld voor PVC 
vloeren en deze zijn verkrijgbaar in 
onze showroom of via een link op de 
website. James biedt een volledig 
pakket aan voor onderhoud:

Grondige reiniging
James Basisreiniger: voor de eerste 
reiniging en twee keer per jaar 
grondig reinigen. Resultaat is een 
vlekkeloze en schone vloer vanaf de 
eerste dag. Vlekken, strepen of een 
te glimmende vloer worden met dit 
product opgelost.

Dagelijkse reiniging
James vloerreiniger Schoon & Snel 
Droog zorgt ervoor dat de vloer weer 
fris ruikt, goed gereinigd wordt, laat 
geen residu achter en het uiterlijk 
van de vloer verandert niet. En de 
vloer is weer snel droog.

HET ONDERHOUD VAN DE VLOER

Scan de 
qr-code om de 
producten van 
scratchnomore
te bekijken.



Tip !
James biedt ook een 
starterset voor elke 
nieuwe PVC vloer: 
de eerste grondige 
reiniging, dagelijks 
onderhoud en 
verwijderen van vlekken 
in één handige set 
(inclusief speciaal 
schoonmaakdoekje). 
Ook verkrijgbaar in onze 
showroom of via de link 
op de website.

EXTRA BESCHERMLAAG
James Zijdemat en Extramat 
kunnen gebruikt worden als de 
vloer licht beschadigd / bekrast is. 
Het biedt een extra beschermlaag 
en je kunt zelf kiezen hoe mat je 
de vloer wilt maken. 
Ook glansverschil tussen planken 
kan hiermee opgelost worden.

SNEL VERWIJDEREN 
OPPERVLAKKIGE KRASJES
James Vloerreiniger Beschermt 
& Herstelt zorgt ervoor dat de 
vloer weer snel hersteld wordt 
van kleinere oppervlakkige 
beschadigingen. Het heeft een 
langere droogtijd (45 minuten), 
waarbij de vloer niet betreden 
mag worden.

VLEKKEN, ZONDER SCHADE 
AAN DE VLOER
James Remover verwijdert o.a. 
viltstift, lijmresten, verf, nagellak 
e.d. Het is een ideaal product 
om de hardnekkige vlekken te 
verwijderen, zonder de vloer te 
beschadigen.
Tip: gebruik dit product ook als 
er na het leggen nog een klein 
beetje lijmresten achterblijven.

www.myfloorshop.nl / www.mflorshop.nl

Scan de 
qr-code om 
de producten 
van James
te bekijken.


