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De Belakos pvc-vloeren staan bekend om hun hoog-
waardige, duurzame kwaliteit en fraaie uitstraling. 
Om deze uitstraling te behouden is het raadzaam 
dat u uw vloer op de juiste wijze behandeld. Voor het 
beste resultaat adviseert Belakos de producten van 
Dr. Schutz. Lees hieronder hoé en met wélke middel-
en u uw Belakos-vloer in topconditie houdt.

Bij dagelijks onderhoud
Stofzuig de vloer met een zachte borstelmond. Een 
andere optie is dweilen met een PU-reiniger. Gebruik 
in dat geval 50 ml PU-reiniger op 10 l water. 

Periodiek onderhoud 
Sowieso is het advies om uw Belakos-vloer periodiek 
te dweilen met een PU-reiniger. Gebruik hierbij 50 
ml PU-reiniger op 10 l water en bij voorkeur twéé 
verschillende emmers, waarbij u één emmer ge-
bruikt voor het uitspoelen van het vuile water. 

Vlekken reinigen
Op een vloer wordt geleefd, waardoor vlekken 
kunnen ontstaan. Deze verwijdert u eenvoudig met 
Elatex, Vlekkenspray R of Vlek & Weg. Op de Bela-
kos-vlekkenschijf (www.belakosflooring.com) ziet u 
precies welke vlekken u met welk middel behandelt. 
Zorg altijd wél voor een nabehandeling met water! 

Krassen behandelen
Hebt u een enkele kras in uw pvc-vloer? Behandel 
deze dan met Scratchfix (kijk voor meer informatie 
op www.schratchfix.nl). Bij meerdere krassen - en 
afhankelijk van de krasdiepte – mailt u een afbeel-
ding naar info@dr-schutz.nl. Uw situatie wordt dan 
individueel beoordeeld inclusief een persoonlijk 
advies welke mogelijkheden er zijn.

Extra toplaag bij rubber wielen
Indien u meubelen hebt die voorzien zijn van rubber 
wielen, dan adviseert Belakos u de toepassing van de 
PU Anticolor toplaag. 

Vloeistofdichte vloer
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om uw 
vloer vloeistofdicht te maken. Hiervoor kunt u het 
best Antislip R10 toepassen. 

Starterskit
Om uw vloer alvast een goed begin te geven advi-
seert Belakos u de Dr. Schutz-starterskit. Hiermee 
hebt u alle reinigingsproducten en vlekkenreinigers 
bij de hand voor een direct resultaat.

Preventieve  tips 
Naast de geadviseerde reinigingsproducten en 
-methoden zijn er additionele hulpmiddelen om uw 
vloer maximaal te beschermen. Denkt u hierbij aan 
zachte stoeldoppen en wielen, Scratchnomore en 
schoonloopmatten. 

Waar te verkrijgen?
Zoals vermeld adviseert Belakos de producten van 
Dr. Schutz voor het beste resultaat. 
Uw dichtstbijzijnde verkoopadres vindt u via www.
belakosflooring.com/dealers. U kunt de producten 
ook online bestellen via www.drschutz.nl.

Hebt u nog vragen?
Met de voorgaande tips en adviezen zullen uw 
meeste vragen hopelijk beantwoord zijn. Mocht u 
andere vragen hebben of wenst u uitleg over een 
product of vloer, weet dan dat Belakos u graag helpt. 
Ervaar dat zelf via 038 - 385 4622 of info@belakos.nl.
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Dit onderhoudsadvies is van toepassing op:
Castello XL (0.30, 0.40, 0.55) / Country Life / JAB Anstoetz LVT 

55 / Metropool / Rustico, Rustico visgraat / Stone 0.40, Stone XL 
0.40, Stone XXL 0.55) / The Rigid / Urban +..


