
 

 

 

Hulpmateriaal  -  MELAMINE 

(Grondig reinigen zonder chemie) 
 

 Geschikt voor alle gladde oppervlakken. 

 Onder de kraan houden. 

 Goed uitknijpen. 

 Oppervlak goed afnemen. 

 Nadrogen met een microvezeldoek. 

 Spons reinigen door uit te spoelen in een 

emmer met SCHOON water of onder stromend 

water uit de kraan . 

 

*24512 - POWER spons – 12x8x4 cm. 

       *    Geschikt voor alle gladde vloeren en tegels. 

       *    Te koppelen aan een handhouder of vloerplaat. 

       *   Nat / klamvochtig gebruiken. 

       *   Na-moppen met microvezeldoek of droogzuigen 

 

                  “Slechts eenzijdig te gebruiken !!!!!!!!” 

*25805 – POWER Doodle buck pad – 25x12x4 cm. 

       *  Geschikt voor alle gladde vloeren en tegels. 

*  Te gebruiken onder eenschijfmachines en                                      

schrob/zuigmachines (low speed).  

*  Uitermate geschikt, en veilig, voor sportvloeren, 

gietvloeren,vinyl,linoleum, tegels enz. enz.. 

      Alvorens te gebruiken onder de machine;  

* De pad EERST drijfnat maken (en houden). 

*  Dan met de grijze zijde op de vloer leggen. 

*  En aankoppelen aan de padhouder van de 

machine met de gekleurde ‘meeneem’ zijde. 

*26260 – pad 12”= 30,5 cm. / *26259 –pad 17” = 43 cm        “Slechts eenzijdig te gebruiken !!!!!!!!” 



 

 

 

EIGENSCHAPPEN BIJ HET GEBRUIK VAN MELAMINE HULPMATERAAL : 

 

(absolute) VOORDELEN ; 

1) GEEN CHEMIE NOODZAKELIJK (mvo / milieu) 

2) Haalt de meeste oppervlakte vervuiling weg welke ‘conventionele’ reinigingsmaterialen MET 

chemie niet verwijderen 

3) Laat in 99% van de  gevallen geen opgeruwd oppervlak achter waardoor er geen snellere her- 

bevuiling optreed. 

4) Ideaal inzetbaar op sportvloeren; 

* omdat er geen chemie gebruikt wordt ontstaat er geen schade aan de vloer v.w.b. de        

elasticiteit(demping/vering) 

*  de belijningen worden niet aangetast omdat er niet wordt geschuurd. 

5) In te zetten als ‘probleem oplosser’ voor ; 

-Hardnekkige vervuiling harde vloeren  

-schopstrepen 

-vingertasten 

-doorvervuiling op (badkamer)tegels 

-Nicotine verwijdering van kozijnen / deurposten e.d. 

-Stift /Graffiti op (gladde) geverfde oppervlakken/steen/kunststoffen enz. 

       6)    Zowel handmatig (spons – doodlebuck) als machinaal met schrob of schrobzuig machine (pads) te

  gebruiken. 

      

(mogelijke) NADELEN ; 

1) NA het losnemen van de vervuiling laat de spons deze achter op het oppervlak, wat inhoudt dat het 

oppervlak met een (microvezel)doek/washand moet worden afgenomen om de vervuiling 

daadwerkelijk weg te nemen van het oppervlak (vloeren droog,-schoonzuigen of met microvezel 

na-moppen) 

2) De levensduur van de sponsen kan (relatief) kort zijn , afhankelijk uiteraard van de ruwheid van het 

oppervlak en de aanhechting van het  vuil .(let ook op scherpe randen van het oppervlak) 

3) Op hele zachte en/of hoogglanzende oppervlakken ALTIJD testen of er onverhoopt toch geen 

schade aan de glansgraad optreed. 

4) Omdat het resultaat zo goed is wordt men snel geneigd om de spons (onnodig) als dagelijkse 

reiniger in te zetten waarmee het reguliere dagelijkse onderhoud “onderuit” gaat. 

 


