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Elke vloer is uniek. 
Met meer dan 65 jaar ervaring op het gebied van 
vloeronderhoud heeft Diversey de optimale systemen 
ontwikkeld om uw vloer de perfecte uitstraling te laten 
behouden.  

Elke vloer heeft onderhoud nodig. Systematisch 
vloeronderhoud zorgt niet alleen voor een perfecte 
uitstraling maar verlengt ook de levensduur van uw vloer 
met jaren en zorgt daarmee ook voor lagere total cost of 
ownership.

Elastische vloeren zoals linoleum worden optimaal 
onderhouden door een combinatie van dagelijkse reiniging 
en periodiek onderhoud.  Vuil en vlekken verdwijnen, krassen 
en andere vormen van slijtage worden hersteld en uw vloer 
behoudt de perfecte uitstraling.

Ideaal voor locaties zoals :
• Scholen

• Ziekenhuizen

• Restaurants

• Hotels

• Kantoren



Stofwissen

Stof / Zand

polymeerlagen linoleum

aangekleefd vuil schopstrepen / slijtplekken slijtage (niet kaal) slijtage (kaal)

Topcoaten Recoaten
Moppen
Schrobzuigen

Sprayen
Opwrijven

Periodiek topcoaten en recoaten 
De intensiteit waarin een vloer wordt gebruikt en 
de aard en mate van vervuiling bepalen de manier 
waarop reiniging en onderhoud plaatsvindt. Kleine 
krassen en beschadigingen kunnen door topcoaten 
worden hersteld.  Hierbij wordt de vloer ontvet en 
licht opgeschuurd, waarna er twee of meerdere lagen 
Diversey polymeer worden aangebracht.

Bij grotere beschadigingen en slijtage levert het 
recoaten van de vloer het beste resultaat. De 
toplaag van de vloer wordt compleet  verwijderd 
door een combinatie van pads en deepstrippers . Het 
aanbrengen van twee of meerdere Diversey polymeer 
lagen, brengt de vloer weer in perfecte staat.

Bij recoaten altijd een grondlaag of sealer aanbrengen 
om goede hechting  van de polymeer op het linoleum 
te bewerkstelligen.

Voor top en recoaten zijn specialistisch materialen, 
middelen en kennis nodig. Specifieke werkplannen, 
checklists en trainingen zijn beschikbaar via uw 
Diversey accountmanager.

Professioneel systematisch 
vloeronderhoud.

Dagelijks
Onderhoudsysteem vloeronderhoud

Periodiek

Periodiek

Doel van systematisch vloeronderhoud is het op peil houden van de kwaliteit van de vloeren en het daarmee 
uitstellen van de arbeidsintensieve eindbeurten. Door de goede methoden te gebruiken in de juiste frequentie kan 
dit worden bereikt. 



Top of recoaten
Om te bepalen of welke methodiek de juiste is,  kan onderstaande beslisboom worden toegepast. 

Doen en niet doen
Zorg voor schone en in goede staat 
verkerende materialen.
Gebruik het TASKI stappenplan
Voer topcoaten alleen uit op TASKI 
polymeer
Raadpleeg bij vragen uw adviseur 

• Breng geen polymeer aan als het warmer is 
dan 30 graden of als de zon rechtstreeks op 
de vloer schijnt

• Polymeer niet geforceerd laten drogen. 
Gebruik geen blower en zet de verwarming 
niet extra hoog. 

• Vloerverwarming moet uit.

Volg altijd het stappenplan zoals Diversey het aangeeft in het werkplan.  
Vraag deze op bij uw accountmanager

Zit er een Diversey polymeer JA NEE RECOATEN

Is er op de vloer nog polymeer aanwezig, zonder dat er sprake 
is van kale en versleten plekken? JA NEE RECOATEN

Is er op de vloer sprake van slijtage die zich kenmerkt door verpoedering 
van de polymeerlaag? NEE JA RECOATEN

Is er sprak van polymeeropbouw (randvergoring) langs de kanten? NEE JA RECOATEN

Is het meer dan 4 eindbeurten geleden dat de vloer volledig is gestript 
en voorzien van sealer en polymeerlagen NEE JA RECOATEN

Is de natte reiniging van de vloeren hoog frequent uitgevoerd 
met een dweilwas? NEE JA RECOATEN

TOPCOATEN IS MOGELIJK



Voor een perfecte uitstraling van uw vloer is het 
tussentijds sprayen en opwrijven van groot belang.  
Het zorgt er tevens voor dat periodieke beurten 
kunnen worden uitgesteld. Diversey heeft hier voor 
het Omnisysteem ontwikkeld. Deze methodiek 
combineert sprayreinigen en onderhouden. Dit herstelt 

kleine slijtages en bijvoorbeeld schop en hakstrepen, 
egaliseert de toplaag en herstelt de glans. Gebruik 
Diversey Omnistrip in combinatie met een blauwe pad 
voor het herstel van de toplaag. Gebruik vervolgens 
de Omnispray en een rode pad om het gewenste 
glansniveau te bereiken.

Sprayen en opwrijven

Stofwissen

Stof / Zand

polymeerlagen linoleum

aangekleefd vui schopstrepen / slijtplekken slijtage (niet kaal) slijtage (kaal)

Topcoaten Recoaten
Moppen
Schrobzuigen

Sprayen
Opwrijven

Dagelijks
Onderhoudsysteem vloeronderhoud

Periodiek

Het periodiek sprayen en opwrijven zorgt ervoor dat uw 
vloer er weer als nieuw uitziet en vuil niet aan de vloer hecht.
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Dagelijkse reiniging

Stofwissen

Stof / Zand

polymeerlagen linoleum

aangekleefd vuil schopstrepen / slijtplekken    slijtage (niet kaal) slijtage (kaal)

Topcoaten Recoaten
Moppen
Schrobzuigen

Sprayen
Opwrijven

Dagelijks
Onderhoudsysteem vloeronderhoud

Periodiek

Professioneel vloeronderhoud zorgt voor een blijvend perfecte uitstraling van een vloer. 
Kennis van zaken en goede producten dragen bij aan een efficient onderhoud. Diversey 
heeft een breed assortiment aan middelen en meer dan 65 jaar ervaring op het gebied van 
vloeronderhoud. Maak een afspraak met uw accountmanager of kijk op www.taski.nl voor 
meer informatie over onze producten en methoden.

Dagelijks stofwissen en vlekverwijdering  door moppen of schrobzuigmachines zorgt ervoor dat uw vloer elke dag 
straalt. De aard en mate van vervuiling bepaalt de meest efficiënte stofwismethode. 


