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GEWEVEN VLOERBEKLEDING DIE BETER
BESTAND IS TEGEN VUIL, GEMAKKELIJKER TE
ONDERHOUDEN EN ZONDER RAFELRANDEN

U kiest voor geweven vloerbekleding van Dickson®. Bedankt voor uw
vertrouwen. Binnenkort zet u uw eerste stappen op een ondergrond die in
alle opzichten vernieuwend is.
Uw nieuwe vloerbekleding is ontwikkeld met de knowhow en de ervaring van
Dickson. U krijgt het gebruiks- en onderhoudsgemak van vinyl, en tegelijk de
esthetiek en de unieke textuur van een vloerbekleding in textiel.
In deze gids ontdekt u al onze aanbevelingen om uw vloerbekleding optimaal te
onderhouden, zodat u er altijd helemaal tevreden over blijft.

FRAYGUARD

®

CLEAN CUT
by

De CleanGuard-t echnologie voegt een
geverniste coating toe aan het geweven
slijt laagopper vlak. Daardoor wordt dat
minder snel vuil, is het gemakkelijker te
onderhouden en beter bestand tegen vlekken.
De vernislaag is rechtstreeks geïntegreerd
in het eindproduct. Ze beschermt extra
e n g a r a nd e e r t d a t h e t m a t e r i a a l e r
overal hetzelfde uitziet. De CleanGuardtechnologie is geurloos en draagt bij het
interieur gezond te houden.

Dickson werkte de Frayguard®-technologie
uit die maximaal voorkomt dat snijranden
g a a n r a f e l e n. Te g e l i j k v e r s t e r k t d e
technologie de weerstand van het weefsel.
Ze garandeert zuivere snijranden en een
snel, efficiënt en onberispelijk resultaat.
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ONDERHOUD
Gemakkelijk onderhoud met de hand
of machinaal
Vloerbekleding van Dickson® is een echte technologische innovatie voor de meest veeleisende openbare
ruimtes. Ze koppelt gebruiks- en onderhoudsgemak van vinylvloeren aan de esthetiek en de unieke textuur
van een textielvloer.
Het exclusieve productieprocedé van Dickson garandeert totale waterdichtheid. De vloerbekleding stoot
water, stof en vuil af. De schering- en inslagdraden zijn aan elkaar thermogelast, en warm geassembleerd
op de onderlaag. Dat zorgt ervoor dat vuil niet kan doordringen tussen de vezels en dus aan de oppervlakte
blijft.
Zoals voor elke vloerbekleding speelt ook hier het onderhoud een essentiële rol: goed onderhoud verlengt
de levensduur van uw vloerbekleding en zorgt ervoor dat die er goed blijft uitzien.
In deze gids vindt u al onze aanbevelingen voor onderhoud, verwijdering van vlekken en grondige reiniging
om ervoor te zorgen dat uw vloerbekleding van Dickson® er altijd mooi blijft uitzien.

> Kleur van de vloerbekleding
De kleurkeuze heeft een belangrijke invloed op het onderhoud van uw vloerbekleding . Vuil en vlekken zijn
minder goed te zien op gechineerde kleuren dan op lichte of donkere unis. Afhankelijk van de plaats en de
gebruiksintensiteit is dat iets om bij uw kleurkeuze rekening mee te houden.

> Visueel aspect
Onze Dickson-vloerbekleding en bestaan uit een weefsel van PVC-gecoate polyester monofilamenten
in combinatie met een akoestische en technische onderlaag door middel van heat-setting en coating. De
werking van de warmte, in het hart van ons productieproces, laat de verschillende elementen van onze
producten samensmelten, waardoor hun slijtvastheid en perfecte dimensionale stabiliteit gegarandeerd
is. Zo kan de discrete samensmelting van polymeren aan de slijtzijde worden gedetecteerd zonder de
kwaliteit van onze producten op enigerlei wijze te wijzigen.
Daarnaast geeft de geweven structuur het oppervlak van de coating veel karakter en speelt het natuurlijk
met licht. Afhankelijk van de vorm, de kleur en het patroon zal het uiterlijk van uw vloer variëren van diepe
tot subtiele kleurschakeringen, afhankelijk van het perspectief en de lichtintensiteit.

> Wachttijden vóór u van uw nieuwe vloerbekleding kunt genieten
• Wacht 24 uur voordat u over de nieuwe vloerbekleding gaat lopen.
• Wacht 72 uur vóór de eerste grondige schoonmaakbeurt.
• Wacht ook 72 uur vóór u meubelen op de vloerbekleding zet.

> Schoonmaak na de plaatsing:
• Was de ruimte goed beschermd? Dan volstaat een ‘grondige reiniging’ (zie pagina 6)
• Was de ruimte niet goed beschermd? Kijk dan eerst of u ergens vlekken ziet vóór u aan de ‘grondige
reiniging’ begint. Stel vast om wat voor vlekken het gaat en kijk op pagina 11 hoe u die vlekken het best
behandelt. Weet u niet om wat voor vlekken het gaat? Probeer dan verschillende ontvlekkingsoplossingen
en kijk met welke u de vlekken het vlotst weg krijgt.

> Voor doeltreffend onderhoud zijn 3 soorten acties nodig:
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1

BESCHERMING

2

REGELMATIG ONDERHOUD

3

GRONDIG ONDERHOUD

1

BESCHERMING

> Installeer vuilversperringen
•D
 e belangrijkste vervuiling komt van buiten. Aangepaste vuilversperringen bij de ingang houden tot 80%
vuil en vocht tegen. Dat heeft verschillende voordelen: ze verlagen uw onderhouds- en reinigingskosten
en verlengen de levensduur van uw vloerbekleding .

•D
 e vuilversperring bestaat uit drie zones:
- Een eerste zone buiten die grover vuil (zoals aarde of grind) moet tegenhouden
- Een tweede zone binnen die fijner vuil (zoals stof en vocht) moet tegenhouden
- En een derde zone die fijner stof en resterend vocht moet tegenhouden.
Voor elke zone zijn er aangepaste absorberende matten.

•O
 m doeltreffend te blijven, moeten de beschermende matten elke dag
gestofzuigd worden (afhankelijk van de passage).

> De vloer beschermen tegen fysieke beschadiging
•P
 oten van stoelen en andere meubelen met scherpe uiteinden

(poten van tafels of kasten) die soms zware gewichten moeten
dragen, kunt u beter voorzien van pootbeschermers om beschadiging
van uw vloerbekleding te voorkomen.

•W
 ieltjes van bureaustoelen en van ladenblokken moeten van het
H-type zijn.

Gebruik geen materiaal in rubber (want de olie in het rubber vormt
onuitwisbare sporen).

2

REGELMATIG ONDERHOUD

> Stofzuigen (Zie de machinegids op pagina 7)
•G
 a regelmatig over uw vloer met een stofzuiger die uitgerust is met
een borstel (type ‘Lindhaus’) om het stof optimaal te verwijderen.

•B
 epaal ook de intensiteit van de passage per zone om beter in te
schatten hoe vaak u elke zone moet stofzuigen.

> Ontvlekken
•D
 e beschermende vernis op het oppervlak vertraagt vlekken. Wij raden

wel aan verse vlekken zo snel mogelijk te verwijderen. Spoel daarna
met schoon water. Zie onze aanbevelingen op pagina 11 voor de
behandeling van vlekken.

> Wassen
• Los een dosis neutraal afwasmiddel (of een alkalisch schoonmaakmiddel als de vloer heel vuil is) op
volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
• Schrob de vloer met de vloeibare oplossing met een borstel met soepele haren.
• Laat enkele ogenblikken inwerken en reinig daarna met schoon water.
• Droog het schoongemaakte oppervlak met een zachte microvezeldoek of iets gelijkwaardigs.

TIP
Grote oppervlakken kunt u
regelmatig schoonmaken
met een schrobmachine

zie

3
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GRONDIG ONDERHOUD MET EEN SCHROBMACHINE
OF MET EEN INJECTIE-EXTRACTIESYSTEEM
(zie de machinegids op pagina 7 tot 9)

• Maak de schoon te maken zone eerst zorgvuldig stofvrij.
• G aat het om sterk vervuilde zones of zones met vlekken? Spray dan een oplossing van verdund
schoonmaakmiddel op die zones, volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

• Vul het reservoir van de schrobmachine met lauw of warm water en los het schoonmaakmiddel op.
• Maak indien mogelijk de vloerbekleding schoon in de lengterichting. Overlap bij elke passage enkele
centimeters om te voorkomen dat u zelf sporen nalaat.

BELANGRIJK
De vernis beschermt de draden tegen vuil
door een waterdichte barrière te vormen.
Hij vermindert vlekken op het oppervlak,
maar voorkomt niet dat vuil tussen de
draden dringt. Daarom is een regelmatige
grondige reiniging met een borstel nodig
om het vuil te verwijderen. Gebruik een
schrobmachine op wieltjes met soepele
haren of met microvezelwieltjes.
Deze methode kunt u gebruiken voor regelmatig onderhoud. In dat geval hoeft u alleen maar de zones te
behandelen waar mensen op lopen.
Alle machines in deze gids zijn door ons getest en goedgekeurd. De meest doeltreffende machines zijn die
met de technologie van ‘dubbele contraroterende walsborstels’.

Een onderhoudsprotocol vastleggen
Hoe vaak u uw vloerbekleding moet onderhouden, hangt vooral af van de intensiteit van passage en van de
plaats.

We raden u aan met een onderhoudsplan vast te leggen hoe vaak elke zone een schoonmaakbeurt nodig
heeft.
Protocolvoorbeeld:

ZONE MET INTENSE PASSAGE:
1 KEER PER DAG

CAFÉ

VERGADERZAAL

ZONE MET NORMALE PASSAGE:
3 KEER PER WEEK:
2 STOFZUIGBEURTEN EN
1 NATTE REINIGING
ZONE MET WEINIG PASSAGE:
1 KEER PER WEEK

RECEPTIE

WACHTKAMER

INGANG
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Machinegids
Hieronder vindt u een lijst met voorbeelden van onderhoudsmachines die we getest hebben en die
doeltreffend blijken te werken voor vloerbekleding van Dickson.

Fabrikant

Dynamic 30

LS 38 L-ion

RX Eco Force 38

Dynamic 380

RX Eco Force 45

Dynamic 450

Aanbevolen
oppervlak

< 200 m²

> 200 m²

> 200 m²

> 200 m²

> 400 m²

> 400 m²

Baanbreedte

30 cm

38 cm

38 cm

38 cm

45 cm

45 cm

met
draad

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

draadloze

Neen

Ja

Neen

Neen

Neen

Neen

Model

Beschikbaar
in versie

Contacten

Frankrijk:
+39 049 8700307
Export:
+39 049 8700307
www.lindhaus.it
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Machinegids
Hieronder vindt u een lijst met voorbeelden van onderhoudsmachines die wij getest hebben en die doeltreffend blijken
te werken voor vloerbekleding van Dickson.

Voor zeer druk betreden zones (kamers, individuele kantoren, kleine winkels of restaurants) van minder dan 100 m²:

Fabrikant

L20 / T20

280i

Multiwash 240

BR 30-4 C

LW 30

SC 100

Swingo 150 E

Technologie

Dubbele contraroterende
walsborstels

Dubbele contraroterende
standaardborstels

Dubbele contraroterende
standaardborstels

Microvezelborstels of rode
borstels met
afzuiging

Standaard
rolborstel
+ afzuiging

Borstels +
afzuiging

Actievevezelborstel +
afzuiging

Baanbreedte

20 cm

22 cm

24 cm

30 cm

30 cm

31 cm

33.5 cm

met
draad

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

draadloze

Neen

Ja

Neen

Ja

Ja

Neen

Ja

Frankrijk:
02 47 41 55 66
Export:
0043 3452 766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

Frankrijk:
01 64 72 61 61
Export:
0039 055 876 437
www.duplexitaly.com

Demadis
Frankrijk:
01 69 21 28 08
Export:
0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com

Frankrijk:
0825820150
Export:
0033 825 820 150
www.kaercher.com

Frankrijk:
+39 049 8700307
Export:
+39 049 8700307
www.lindhaus.it

Frankrijk:
01 69 59 70 00
Export:
0032 24 63 44 16
www.nilfisk.com

Frankrijk:
01 45 14 76 76
Export:
0033 145 147 676
www.taski.com

Model

Beschikbaar
in versie

Contacten

Voor meer open zones (gangen, landschapskantoren, restaurants, cafetaria’s, winkels) van minder dan 300 m²:

Fabrikant

L30 / T30 / S30

340

Multiwash 340

BR 35-12

LW 38

SC 250

Technologie

Dubbele contraroterende
walsborstels

Dubbele contraroterende
standaard-borstels
+ stoom (optie)

Dubbele contraroterende
standaard-borstels

Standaard
rolborstel (rood) +
afzuiging

Standaard
rolborstel
+ afzuiging

Standaard
rolborstel of
microvezelborstel
+ afzuiging

Baanbreedte

30 cm

28 cm

34 cm

35 cm

38 cm

34 cm

met
draad

Ja

Ja

Ja

Neen

Ja

Neen

draadloze

Neen

Neen

Ja

Ja

Neen

Ja

Frankrijk:
02 47 41 55 66
Export:
0043 3452 766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

Frankrijk:
01 64 72 61 61
Export:
0039 055 876 437
www.duplexitaly.com

Demadis
Frankrijk:
01 69 21 28 08
Export:
0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com

Frankrijk:
0825820150
Export:
0033 825 820 150
www.kaercher.com

Frankrijk:
+39 049 8700307
Export:
+39 049 8700307
www.lindhaus.it

Frankrijk:
01 69 59 70 00
Export:
0032 24 63 44 16
www.nilfisk.com

Model

Beschikbaar
in versie

Contacten
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Voor meer open zones (gangen, landschapskantoren, restaurants, cafetaria’s, winkels) van minder dan 500 m²:

Fabrikant

T45 / S45 / B30

420

Multiwash 440

LW 46

Technologie

Dubbele contraroterende walsborstels

Dubbele contraroterende standaardborstels
+ stoom (optie)

Dubbele contraroterende standaardborstels

Standaard rolborstel
+ afzuiging

Baanbreedte

T45 / S45: 45 cm
B30: 30 cm

35 cm

44 cm

46 cm

met
draad

Ja

Ja

Ja

Ja

draadloze

Neen

Neen

Neen

Ja

Frankrijk:
02 47 41 55 66
Export:
0043 3452 766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

Frankrijk:
01 64 72 61 61
Export:
0039 055 876 437
www.duplexitaly.com

Demadis
Frankrijk:
01 69 21 28 08
Export:
0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com

Frankrijk:
+39 049 8700307
Export:
+39 049 8700307
www.lindhaus.it

Model

Beschikbaar
in versie

Contacten

Voor open zones van meer dan 500 m²:

Fabrikant

B45 / B60

Spray Borg

Swingo 350

T1 / T1B

R3

Technologie

Dubbele
contra-roterende
walsborstels

Orbitale slinger
+ ‘microvezelkatoenpad’
(Super Zorb)

Standaard rolborstel
of rol met actieve
vezel +
afzuiging

Rolborstel
+
afzuiging

Brush / contraroterende rolborstel
+ afzuiging (readyspacetechnologie)

Baanbreedte

B45: 45 cm / B60: 60 cm

40.6 cm / 43.2 cm

38 cm

38 cm

38 cm

met
draad

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

draadloze

Neen

Neen

Ja

Ja

Neen

Frankrijk:
02 47 41 55 66
Export:
0043 3452 766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

Frankrijk:
04 75 81 54 72
Export:
001 760 295 2126
www.orbotusa.com

Frankrijk:
01 45 14 76 76
Export:
0033 145 147 676
www.taski.com

Frankrijk:
01 49 90 50 00
Export:
0032 32 179 411
www.tennantco.com

Frankrijk:
01 49 90 50 00
Export:
0032 32 179 411
www.tennantco.com

Model

Beschikbaar
in versie

Contacten
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Gids van onderhoudsproducten
Hieronder vindt u een lijst met voorbeelden van onderhoudsproducten die wij getest hebben en die doeltreffend blijken
te werken voor vloerbekleding van Dickson.

Fabrikant
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Regelmatig onderhoud
(neutraal afwasmiddel of
met een beetje alkaline)

Grondig onderhoud
(alkalisch
schoonmaakmiddel)

Contacten

PU schoonmaakmiddel
0.5 %

R intensief
schoonmaakmiddel
tot 10 %

Frankrijk:
09 67 14 16 68
Export:
0049 228 953 520
www.dr-schutz.com

Maxx Magic 2
0.3 %

Maxx Forte 2
vanaf 10 %

Frankrijk:
01 49 69 65 00
Export:
00331 49 69 65 00
www.fr.ecolab.eu

Torvan geconcentreerd
0.3 %
Econa geconcentreerd
0.3 %

Torvan geconcentreerd
1%
Econa geconcentreerd
1%

Frankrijk:
03 88 59 52 25
Export:
00333 88 59 52 25
www.kiehl-group.com

Alcalin EVO
schoonmaakmiddel <1 %
TS EVO ontvettend < 0.5 %
Ontvetten vloer multi-purpose
1%

Alcalin EVO
schoonmaakmiddel
2%
TS EVO ontvettend
tot 10 %

Frankrijk:
02 32 96 93 93
Export:
00332 32 96 93 93
www.purodor-marosam.com

Polyactif 0.15%
Lumisol 1 %
Roctonic 2 %

Roctonic tot 10 %

Frankrijk:
04 50 37 49 54
Export:
00334 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.com

Taski Jontec 300
1à2%

Taski Jontec stride
ontvettend
1à2%

Frankrijk:
07 19 69 24 53
Export:
00337 19 69 24 53
www.diverseysolutions.com

Tanet SR15 (manueel of
mechanisch)
De 0.25 à 0.5 %
Tanet Karacho (manueel)
De 0.25 à 0.5 %

Tanex allround
2%
Tanex Trophy
10 %

Frankrijk:
01 69 18 95 00
Export:
0049 6131 964 03
www.wmprof.com

Gids van ontvlekkingsproducten
Probeer het product altijd eerst even uit op een minder zichtbare plek om te beoordelen hoe doeltreffend het is. Spoel
de gereinigde zone na gebruik grondig met schoon water.
Fabrikant

Merknaam

Dosering

Sporen van rubber of
lijm…

Elatex
Puur
Super détachant

Scraper EVO

Taski Sprint
Spitfire Spray

Roctonic

Soort vlek

Olie, vet, teer, verf,
vernis, hars, inkt,
lipstick, was, lijm …

Contacten
Frankrijk:
09 67 14 16 68
Export:
0049 228 953 520
www.dr-schutz.com

Puur

Vetten, olie, ketchup,
sporen van rubber…

Frankrijk:
02 32 96 93 93
Export:
0049 228 953 520
www.purodor-marosam.com

Puur

Olie, marker inkt,
lipstick, vetten…

Frankrijk:
07 19 69 24 53
Export:
00337 19 69 24 53
www.diverseysolutions.com

Sporen van
schoenzolen

Frankrijk:
04 50 37 49 54
Export:
00334 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.com

10 tot 20%

BELANGRIJK
Gebruik nooit aceton, trichloorethyleen, was, vette reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
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