
Forbo FloorCare System
Reiniging en herstel van Marmoleum®
en Artoleum® vloeren.

www.ec
ob

ati
.be



Met het juiste onderhoud blijft
een Marmoleum vloer als nieuw

2 Het Forbo FloorCare System voor Marmoleum en Artoleum vloeren.
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Eenvoudig en efficiënt onderhoud met het
Forbo FloorCare System
Het bijzondere van Marmoleum is dat het eenvoudig en efficiënt
te reinigen en te herstellen is. Dankzij de combinatie van de
sterke en vuilafstotende Topshield finish en het Forbo FloorCare
System, kunt u de vloer altijd weer in de oorspronkelijke staat
terugbrengen. Bij de juiste toepassing van deze systematiek kunt
u de onderhoudskosten van uw vloer tot een minimum beperken.

Kies uw methode: machinaal (Spray) of handmatig (Zeepfilm)
Het Forbo FloorCare System biedt u de keuze uit twee
verschillende methoden: de machinale Spraymethode en de
handmatige Zeepfilmmethode. Bij de Spraymethode heeft u
een éénschijfsmachine nodig. Met name bij grotere vloeropper-
vlakken brengt deze methode efficiencyvoordelen met zich mee.
Wanneer een éénschijfsmachine niet aanwezig of niet praktisch
is, heeft u met de handmatige vloerverzorging volgens de
Zeepfilmmethode een uitstekend alternatief. Beide methodes
worden uitgebreid beschreven in deze brochure.

Hoe vaak heeft úw
vloer verzorging nodig?
De frequentie waarmee u de verzorgings-
werkzaamheden in de praktijk uitvoert,
is volledig afhankelijk van de aard van de
vervuiling, de kleur van de vloer en de
gebruiksintensiteit. Wordt er veel zand
mee naar binnen gelopen? Ligt de vloer
bij de entree of juist op de bovenverdie-
ping? Er is een veelheid aan factoren die
bepalend zijn voor het opstellen van een
onderhoudsschema voor uw specifieke
situatie. Uw Forbo adviseur helpt u hier
graag bij. Bel voor meer informatie naar
onze afdeling Technische Adviezen,
telefoon 075 - 647 78 81, of stuur een
e-mail naar contact@forbo.com.

Met een Marmoleum vloer van Forbo Flooring beschikt u over een hoogwaardige en zeer duurzame
linoleum vloerbedekking. Een product waarvan u tot in lengte van jaren plezier heeft. Belangrijk is wel dat
u de adviezen uit deze brochure opvolgt en uw vloer onderhoudt volgens het Forbo FloorCare System.

Voorzorgsmaatregelen
- Zorg ervoor dat buiten het gebouw,

voor de ingang, het eerste vuil van het
schoeisel verwijderd wordt door het
gebruik van borstelmatten of roosters.

- Let op de lengte van de schoonloop-
matten in de entree. Minimaal 4 meter.
Reinig de matten regelmatig.

- Voorzie het meubilair van de juiste
beschermdoppen en wielen. Voor rollend
meubilair adviseren wij zachte wielen.
Let op dat beschermdoppen van stoelen
en meubels onbeschadigd zijn.
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De Spraymethode is de meest efficiënte manier om uw Marmoleum vloer in een constante
topconditie te houden en de levensduur te verlengen. Om deze methode toe te passen heeft u
een éénschijfsmachine nodig. Regelmatig en consequent opwrijven in combinatie met Forbo
Spray zorgt ervoor dat vuil zich niet aan de vloer hecht, kleine oneffenheden en krassen hersteld
worden en de uitstraling behouden blijft. In één mechanische handeling bent u verzekerd van
reiniging én onderhoud. Bijkomend voordeel is dat er slechts een kleine hoeveelheid water nodig
is. Hierdoor krijgen bacteriën geen kans zich te ontwikkelen en kunt u tijdens de behandeling
gewoon over de vloer lopen.

Direct na installatie
Reiniging en aanbrengen van de eerste spraylaag*.
- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.

Vervang regelmatig het stofwisdoekje.
- Mop de vloer met Forbo Cleaner.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker

of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Laat de vloer drogen.
- Breng Forbo Spray aan met behulp van een

wasverdeler.
- Wrijf de vloer op met de éénschijfsmachine

voorzien van een opwrijfpad.

Dagelijks
Stof, vuil en vlekken verwijderen.
- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Vlekken verwijdert u met een vochtige mop.

Bij hardnekkige vlekken kunt u uitwijken naar een
neutraal reinigingsmiddel.

Periodiek
Reinigen en herstel spraylaag.
- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Wrijf de vloer op met de éénschijfsmachine voorzien

van een opwrijfpad. Breng bij vlekken of licht
beschadigde plekken eerst Forbo Spray aan om
de spraylaag te herstellen. Deze methode heet
spotsprayen.

Uitzonderlijk
Renoveren van Marmoleum.
Zelfs wanneer uw Marmoleum onverhoopt toch is
beschadigd, is er de unieke mogelijkheid om de
vloer te herstellen. Op pagina 8 leest u hoe u eenvoudig
uw vloer er weer als nieuw kunt laten uitzien.

Machinale vloerverzorging
volgens de Spraymethode

*Uitzondering:
Er zijn situaties met veel vuil- en zandinloop waar frequent en
systematisch vloeronderhoud niet haalbaar is, zoals bij basisscholen.
U kunt er dan voor kiezen om vóór het aanbrengen van een Spray-
beschermlaag uw Marmoleum vloer direct na installatie te voorzien
van twee kruislings aangebrachte TopFinish lagen (zie pagina 8).
Deze lagen kunnen, indien nodig, jaarlijks worden vervangen.
Ook op deze manier gaat uw Marmoleum vloer jarenlang mee en
ziet deze er elke keer weer als nieuw uit.

Verzorg uw vloer op de juiste momenten:
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De Zeepfilmmethode is het beste en gemakkelijkste alternatief voor kleinere vloeroppervlakken
of wanneer een éénschijfsmachine niet voorhanden of praktisch is. Want ook met eenvoudige
hulpmiddelen als een stofwisser, een mop en een dubbel rolemmersysteem kunt u uw vloer
mooi houden. Zeker in combinatie met Forbo Monel, een zeepfilm met zowel een reinigende als
een beschermende werking. Monel accentueert het matte effect van de vloer en verhult kleine
oneffenheden. Na elke reinigingsbeurt blijft er een zeepfilm achter, die de vloer beschermt
tegen aanhechtend vuil. Deze zeepfilm wordt bij elke periodieke of incidentele reinigingsbeurt
verwijderd en opnieuw aangebracht.

Handmatige vloerverzorging
volgens de Zeepfilmmethode
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Direct na installatie
Reiniging en aanbrengen van de eerste zeepfilm*.
- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.

Vervang regelmatig het stofwisdoekje.
- Mop de vloer met Forbo Monel.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker

of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Laat de vloer drogen.
- Breng een zeepfilm aan met Forbo Monel

en een mop.
- Laat de vloer drogen.

Dagelijks
Stof, vuil en vlekken verwijderen.
- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Vlekken verwijdert u met een vochtige mop.

Bij hardnekkige vlekken kunt u uitwijken naar
een reinigingsmiddel.

Periodiek
Reinigen en herstel zeepfilm.
- Verwijder stof en vuil met een stofwisser
- Reinig de vloer met Forbo Monel.
- Breng een nieuwe zeepfilm aan met Forbo Monel.
- Laat de vloer drogen.

Incidenteel
Intensieve reiniging en herstel zeepfilm.
- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Schrob de vloer met Forbo Monel en een

schrobborstel.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker

of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Breng een nieuwe zeepfilm aan met Forbo Monel.
- Laat de vloer drogen.

Uitzonderlijk
Renoveren van Marmoleum.
Zelfs wanneer uw Marmoleum onverhoopt toch is
beschadigd, is er de unieke mogelijkheid om de vloer
te herstellen. Op pagina 8 leest u hoe u eenvoudig uw
vloer er weer als nieuw kunt laten uitzien.
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*Uitzondering:
Er zijn situaties met veel vuil- en zandinloop
waar frequent en systematisch vloeronder-
houd niet haalbaar is, zoals bij basisscholen.
U kunt er dan voor kiezen om vóór het
aanbrengen van een Zeepfilm-bescherm-
laag uw Marmoleum vloer direct na
installatie te voorzien van twee kruislings
aangebrachte TopFinish lagen (zie pagina 8).
Deze lagen kunnen, indien nodig, jaarlijks
worden vervangen. Ook op deze manier
gaat uw Marmoleum vloer jarenlang mee
en ziet deze er elke keer weer als nieuw uit.

Verzorg uw vloer op
de juiste momenten:
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Iedere Marmoleum vloer biedt u één belangrijke zekerheid: u kunt deze namelijk altijd
veilig en eenvoudig herstellen wanneer dat nodig is. Door het vernieuwen van de
beschermlaag met een Forbo TopFinish of een polymeer van een andere toonaangevende
leverancier, krijgt de vloer zijn oorspronkelijke kleur en uitstraling weer terug.

Het begin van een nieuw leven
voor dezelfde vloer

Verwijderen van beschadigde beschermlaag
- Breng Forbo TopRemover aan op de vloer en laat

dit 10 minuten inwerken.
- Schrob de vloer met een éénschijfsmachine

voorzien van schrobpad.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker

of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Laat de vloer drogen.

Nieuwe beschermlaag aanbrengen
- Matteer de vloer met een éénschijfsmachine

voorzien van matteringspad.
- Verwijder stof met een stofwisser.
- Breng een eerste laag Forbo TopFinish aan met

een wasverdeler.
- Laat de vloer drogen.
- Matteer de vloer met een éénschijfsmachine.
- Breng kruislings op de eerste laag een tweede laag

Forbo TopFinish aan met een wasverdeler.
- Laat de vloer drogen.
- Ga verder met de bij ‘Direct na installatie’ beschreven

onderhoudsstappen volgens de methode van uw
keuze op pagina 4 of 7.

Nieuwe beschermlaag direct na installatie
Er zijn situaties met veel vuil- en zandinloop waar
frequent en systematisch vloeronderhoud niet haal-
baar is, zoals bij basisscholen. U kunt er dan voor
kiezen om uw Marmoleum vloer al direct na installatie
te voorzien van een extra beschermlaag. Deze lagen
kunnen, indien nodig, jaarlijks worden vervangen.
Ook op deze manier gaat uw Marmoleum vloer jaren-
lang mee en ziet deze er elke keer weer als nieuw uit.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Ga verder met de bij ‘Nieuwe beschermlaag

aanbrengen’ beschreven stappen.

Indien u gebruik maakt van een polymeer van een
andere leverancier, dan dient u de bijgeleverde
voorschriften te volgen.
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Spray
Reinigings- en onderhoudsspray voor mechanische vloerverzorging. Herstelt kleine
oneffenheden en krassen en laat een duurzame, beschermende spraylaag achter
waardoor vuil zich niet aan de vloer hecht. Geschikt voor intensief gebruik. Forbo Spray
is verkrijgbaar in 10 liter can en 0,5 liter sprayflacon.

Cleaner
Zeer effectief reinigingsmiddel voor gebruik in combinatie met de Spraymethode.
Laat geen sporen na, is pH-neutraal en kan worden gebruikt bij de behandeling van
vrijwel alle soorten vuil en vlekken. Forbo Cleaner is verkrijgbaar in 10 liter can.

Monel
Reinigings- en onderhoudsproduct voor handmatige vloerverzorging volgens de Zeep-
filmmethode. Biedt in één werkgang zowel een perfecte reiniging als een vuilafstotende
beschermlaag op basis van een natuurlijke water- en zeepoplossing. Vloeren behouden
hierdoor een mat uiterlijk. Forbo Monel is verkrijgbaar in 10 liter can.

TopRemover
Verwijdert op eenvoudige wijze een zwaar vervuilde of beschadigde beschermlaag
van Marmoleum vloeren. Is pH-neutraal en daarom veilig voor mens, milieu en
linoleum. Forbo TopRemover is verkrijgbaar in 10 liter can.

TopFinish
Nieuwe beschermlaag van Marmoleum vloeren die ervoor zorgt dat de vloer in zijn
oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Zeer duurzaam en slijtvast. Forbo TopFinish
is verkrijgbaar in 10 liter can.

Naast bovengenoemde schoonmaak- en onderhoudsmiddelen van Forbo Flooring kunt u
ook kiezen voor vergelijkbare middelen van andere toonaangevende fabrikanten die bij
deze methodes aansluiten.

Forbo FloorCare producten

Vloerverzorging volgens het Forbo FloorCare System garandeert u een zeer
lange levensduur van uw Marmoleum vloer. Speciaal voor deze systematiek
heeft Forbo een uitgekiend assortiment reinigings- en onderhoudsmiddelen
ontwikkeld.
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Wat is Marmoleum?
Marmoleum is de hoogwaardige, zeer duurzame linoleum vloerbedekking van Forbo Flooring.
Het wordt wereldwijd toegepast in met name zorginstellingen, scholen, kantoren en woningen.
Marmoleum is milieuvriendelijk, gemaakt van natuurlijke grondstoffen en biedt vele creatieve
mogelijkheden in kleuren en dessins.

Belangrijke zekerheid is dat Marmoleum altijd zo is te herstellen dat de vloer er weer zo goed
als nieuw uitziet.

Wat kan ik verder doen om mijn Marmoleum vloer in topconditie te houden?
Naast frequent onderhoud volgens het Forbo FloorCare Systeem zijn er nog een aantal andere zaken
waarmee u de levensduur van uw vloer kunt verlengen. Zo is het belangrijk om, waar mogelijk, te
voorkomen dat vuil op de vloer komt. Een goede schoonloopzone, zowel buiten als binnen, is daarom
onmisbaar. Een entreemat dient minimaal 4 meter lang te zijn en dient regelmatig te worden
schoongemaakt. Deze kan dan veel meer vuil opnemen, wat aanzienlijke besparingen oplevert qua
onderhoudskosten.

Daarnaast is het raadzaam om zand dagelijks weg te halen, omdat het als schuurpapier op uw vloer
werkt. Met name onder schoenen en meubilair kan het doffe plekken en krassen veroorzaken.
Voorzie het meubilair van de juiste beschermdoppen en zorg voor wieltjes met een zacht loopvlak.

Een Marmoleum vloer heeft toch een vrijwel onbeperkte levensduur? Hoe kan de vloer
dan toch vuiler en doffer worden?

Marmoleum vloeren vereisen relatief weinig onderhoud, maar ze zijn niet onderhoudsvrij.
Bij onvoldoende onderhoud gaat het vuil zich hechten en verliest de vloer zijn oorspronkelijke
kleur en helderheid.

Overigens is een Marmoleum vloer altijd weer in de oorspronkelijke staat te herstellen, door het
vervangen van de oude beschermlaag. Deze laag kan verwijderd worden en een nieuwe TopFinish
of polymeerlaag kan aangebracht worden, waardoor de vloer er weer zo goed als nieuw uitziet.

Onderhoud volgens het Forbo FloorCare System is in ons geval niet mogelijk. Wat nu?
Soms is er onvoldoende gelegenheid voor de juiste wijze van onderhoud, bijvoorbeeld omdat het
verplaatsen van meubels niet regelmatig mogelijk is. In dat geval is het een optie om periodiek de
vloer van een nieuwe polymeerlaag te voorzien (bijvoorbeeld in de zomervakantie, in het geval van
een school). De vloer verliest dan weliswaar steeds meer aan kleur en helderheid in de loop van het
jaar, maar is met deze jaarlijkse polymeerbeurt weer in één keer opgeknapt.
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Veelgestelde vragen
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Forbo Flooring Systems is onderdeel van
de Forbo Groep, wereldleider in vloer-,
lijm- en transportsystemen, en biedt een
compleet assortiment vloerbedekkingen
voor zowel de projecten- als de
consumentenmarkt. Hoogwaardige
linoleum-, tapijt- en vinylvloeren combineren
functionaliteit, kleur en design, zodat u voor
elke omgeving over een totaalpakket aan
vloeroplossingen beschikt.
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