JAMES KEUZEHULP VOOR DE BEHANDELING VAN UW VINYL VLOER
Bekijk middels een aantal vragen welk product voor uw situatie wordt aangeraden. Voor meer informatie zie www.james.eu
1

Welke van onderstaande situaties is op u van toepassing?
OO Ik wil mijn (nieuwe) vloer van een extra beschermlaag voorzien > Ga naar 2
OO Ik wil mijn vinylvloer een (dagelijkse) dweilbeurt geven > Ga naar 3
OO Mijn vloer is toe aan een grondige reiniging > JAMES STAP 1

Goed onderhoud en een correcte
reiniging zijn zeer belangrijk voor de
levensduur van uw Interfloor vinyl

OO Ik heb last van vlekken of strepen op mijn vloer na het dweilen > JAMES STAP 1
OO Mijn vloer is voorzien van oude waslagen (beschermlagen) > JAMES STAP 1
OO Ik wil overstappen op een nieuw reinigingsmiddel > JAMES STAP 1
OO Ik heb vlekken op mijn vinylvloer en wil hardnekkige vlekken verwijderen > Ga naar 4

2

Wilt u uw vloer van een zijdematte of extra matte beschermlaag voorzien?
OO Ik wil de levensduur van mijn vloer verlengen met een zijdematte beschermlaag > JAMES STAP 1 + 2.2
OO Ik wil de levensduur van mijn vloer verlengen met een extra matte beschermlaag > JAMES STAP 1 + 2.3

3

Met welk type reinigingsmiddel wenst u uw vloer te dweilen?
OO Een reinigingsmiddel dat snel droogt en het uiterlijk van mijn vloer niet beïnvloedt > JAMES STAP D
OO Een reinigingsmiddel dat oppervlakkige krasjes en strepen herstelt > JAMES STAP E
OO Een reinigingsmiddel op basis van natuurlijke ingrediënten > JAMES STAP F

4

U heeft vlekken op uw vinylvloer en wilt hardnekkige vlekken verwijderen?
OO Voor verse en niet hardnekkige vlekken gebruik een reiniger voor periodiek onderhoud > Ga naar 3
OO Voor hardnekkige vlekken als schoenstrepen, inkt, cosmetica, vet, lijm, dispersieverf en lak > JAMES REMOVER

TIP: Bewaar dit reinigings- en onderhoudsadvies bijvoorbeeld in uw keukenkastje bij al uw schoonmaakartikelen.
Z.O.Z VOOR DE AANBEVOLEN PRODUCTEN - VERKRIJGBAAR BIJ UW WONINGINRICHTER OF VIA WWW.JAMES.EU
Interfloor is niet verantwoordelijk voor gevolgen door (onjuist) gebruik van dit advies en de aanbevolen producten.

www.interfloor.nl - www.james.eu

VOORSCHRIFT VOOR DE BEHANDELING VAN UW PVC VINYL VLOER
Vinylverzorging - Simpel en Efficient!
De meeste Interfloor vloeren hebben een sterke beschermende finish die schoonmaak en onderhoud eenvoudig maakt.
Stofwissen en/of stofzuigen is een snelle en eenvoudige manier om de vloer stofvrij te maken en “scherp” vuil zoals zand te verwijderen.
Afhankelijk van het gebruik en de gewenste glansafwerking kan het vloeroppervlak (indien nodig dagelijks) worden gereinigd en/of extra
beschermd met een van de onderstaande James producten. De kwaliteitsproducten van James zijn afgestemd op Interfloor vinylvloeren.
Bij regelmatig gebruik van de James onderhoudsproducten blijft het oorspronkelijke uiterlijk van uw Interfloor vloer behouden.
Voor volledige productinformatie en instructies raadpleeg de website van James: www.james.eu

Voor uitgebreid advies
ga naar uw woninginrichter
of zie: www.james.eu

PERIODIEK ONDERHOUD - Voor dagelijkse reiniging en onderhoud van vinyl:
STAP D: James Vinyl & PVC Reiniger Schoon & Snel Droog – Een reinigingsmiddel dat snel droogt en het uiterlijk van de vloer niet beïnvloedt.
STAP E: James Vinyl & PVC Reiniger Beschermt & Herstelt – Een reinigingsmiddel dat oppervlakkige krasjes en strepen herstelt.*
STAP F: James Vinyl & PVC Reiniger Natuurlijk & Beschermend – Een reinigingsmiddel op basis van natuurlijke ingrediënten.
* Dit product wordt niet geadviseerd in combinatie met James Extra Mat, omdat het de vloer (weer) glanzender maakt.

EXTRA BESCHERMING & GROOT ONDERHOUD - Voor het grondig reinigen en een matte afwerking van uw vinyl:
STAP 1: James Basisreiniger – Stripper welke oude waslagen verwijderd en uw vloer terug naar de basis brengt. Voor extra bescherming kies vervolgens STAP 2.2 of 2.3
STAP 2.2: James Zijdemat – Periodieke bescherming voor een zijdematte afwerking na James Basisreiniger die de levensduur van uw vloer verlengt.
STAP 2.3: James Extra Mat – Periodieke bescherming voor een (extra) matte natuurlijke afwerking na James Basisreiniger die de levensduur van uw vloer verlengt.

VLEKKEN - Voor verwijdering van hardnekkige vlekken:
REMOVER: James Remover – Voor de verwijdering van hardnekkige vlekken zoals; schoenstrepen, viltstift, balpen, cosmetica, vet, olie, dispersieverf, lakken, watervaste lijmresten etc.
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