
Onderhoud voorstel voor Scholen van morgen  

 

 

Onderhoud voorschriften voor polybeton vloeren behandeld met 

InTelliSeal Microfilm als Sealer. 

 
Na het aanbrengen van de InTelliSeal Microfilm mag de vloer niet behandeld worden met 

water gedurende de eerste 7 dagen.  Dit heeft met het uithardingproces te maken. 

Na het uitharden van de InTelliSeal Microfilm is het best de vloeren te onderhouden als volgt 

- Algemene doelstelling is dat je geen schoonmaakkosten moet doen als dit niet nodig is 

of laat schoon wat schoon is en reinig de vuile plaatsen. 

- Verder is het van belang om geen sterke chemische reinigingsmiddelen te gebruiken, 

noch sterk alkalisch noch zuren. 

 

Hoe handelen? 

 

Dagelijks onderhoud : 

- stofwissen met geïmpregneerde doeken type Swiffer maar dan voor professioneel 

gebruik. 

- Plaatselijk op vuile plekken moppen met twee emmer combinatie (proper en vuil 

water) en microvezel mop.  In het reinigingswater een scheutje chemie (volgens 

doseringsvoorschriften) doen met een PH waarde neutraal (tussen 6 en 8) 

 

Periodiek : wekelijks of maandelijks (indien nodig en voorzien in programma) 

- de vloeren reinigen met een schrobdweil automaat voorzien van  

o kunststof schrobpads, GEEN Nylon borstel, kleur groen.  

o regelbare druk op de borstelkoppen  te veel druk geeft snellere slijtage van 

de pads en geeft geen beter schoonmaakresultaat. 

o Automatisch stoppen en of optillen van de schrob motoren om inbranden van 

ter plaatse draaiende pads te voorkomen. 

- te gebruiken chemie met een PH waarde neutraal (tussen 6 en 8) en maximaal de 

aangegeven dosering volgen. 

o Reiniging en herstel middel : InTelliClean van Concrete Masters bij het 

dweilwater mengen. 

o De bedoeling is om GEEN film op te bouwen, door te veel of verkeerde 

chemie, op de vloer maar wel een schone vloer te krijgen.  InTelliSeal 

Microfilm heeft een hardheid als keramisch materiaal en vraagt geen extra 

“bescherming” door filmvorming van welk aard dan ook. 

o Gebruik geen chemie met polymeren, oliën of zepen (zoals bruin zeep, 

Marseille zeep, ed)  deze laten een vette kleverige film achter. 

 

 

Indien er “schade” aan de topical sealer zou komen kan deze op een eenvoudige manier door 

ons weer worden hersteld.   

 


