
ONDERHOUDSVOORSCHRIFT: HEALTHCARE SR

Algemeen:    
Door zijn speciale toplaag vereist Healthcare SR weinig onderhoud, de meeste vlekken zijn met water of een 
gangbaar schoonmaakmiddel zoals vloeibare zeep of allesreiniger goed te verwijderen.
    
Voor het beste resultaat enkele aanbevelingen:
1:  Verontreiniging zo snel mogelijk verwijderen, nog natte vlekken zoveel mogelijk verwijderen
      met absorberend papier of doek.
2:   Werk bij het verwijderen van de vlek zoveel mogelijk van buiten naar binnen teneinde de vlek zo klein
      mogelijk te houden.   
3:   Over het algemeen is een doek of spons voldoende, gebruik eventueel een zachte borstel om de   
         verontreiniging uit de dieper gelegen structuur te halen.
4:   Na het reinigen eventueel reinigingsmiddel (zeep, etc) verwijderen met schoon water, nadrogen met een 
 droge doek. 
5:   Bij voorkeur geen schuurmiddelen gebruiken.

Vlekkentabel:
A =  Droge doek
B = Vochtige doek / Water
C =  Water + mild schoonmaakmiddel / allesreiniger
D =  Ethanol 40%
E = Chloorbleekloog
F =  Terpentine / White spirit

Vlek:
Koffie   B  Ijs   C  Kaarsvet  D / F
Thee   B  Slasaus   C   Rubber/Schoenzool C
Chocolademelk  B  Mosterd  E   Schoensmeer  D
Vruchtensappen B  Ei   C   Urine/Ureum  A
Wijn   B  Ballpoint *1  D + E   Bloed   B
Tomatenketchup C  Viltstift *1  D + E   Betadine  E
Chocolade  C  Wasco   C   Kaliumbromide 10% A
Olie / Boter / Vet C  Potlood/Grafiet  E   Methyleenblauw 1% C
Jus   C  Lippenstift  D + E   
* 1 Direct verwijderen

Deze tabel pretendeert niet volledig te zijn. De tabel is na diverse testen tot stand gekomen en geeft geen 
garantie dat vlekken 100% zijn te verwijderen, er is gestreefd naar het best mogelijke resultaat. Het materiaal 
is bestendig tegen verdunde zuren en logen, echter niet bestendig tegen ketonen (aceton e.d), verder dient 
voorzichtig omgegaan te worden met azijnzuur. Bij gebruik van professionele schoonmaakmiddelen en 
schoonmaakmiddelen welke oplosmiddelen bevatten is het aanbevolen eerst te testen op een klein gedeelte van 
de wandbekleding en de productbladen van het betreffende middel te raadplegen. Raadpleeg eventueel BN Walls 
voor advies.
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