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Uw Pulastic sportvloer in topconditie 
door goede en regelmatige reiniging 
De keuze voor een sportvloer maakt u niet zomaar. U wilt immers dat uw investering ook in de toekomst blijft 
renderen, het liefst een leven lang. Sika denkt daar precies zo over en heeft een omvangrijk serviceconcept 
ontwikkeld dat de garantie biedt dat uw Pulastic sportvloersysteem voldoet aan alle gebruiks- en 
veiligheidseisen. Onderhoud speelt daarbij een cruciale rol. Een groot deel van onze klanten maakt al gebruik 
van Pulastic schoonmaakproducten en onze deskundigheid in onderhoud. 

 

Schoonmaakadvies 

Regelmatig reinigen zorgt ervoor dat uw Pulastic vloer 
haar matte uiterlijk en stroefheid blijft behouden. Dit 
komt de veiligheid en optimale sportprestaties ten 
goede. Het schoonmaakadvies inclusief Pulastic 
schoonmaakproducten van Sika zijn hierbij van 
toegevoegde waarde. U kunt het advies eenvoudig 
downloaden van de Pulastic website.  

Schoonmaakcontract 

Voor zorgeloos onderhoud van uw Pulastic sportvloer 
kunt u kiezen voor het Pulastic schoonmaakcontract. 
Afhankelijk van uw wensen en de accommodatie 
(speellokaal, gymzaal, sportzaal of sporthal) betaalt u 
een vast bedrag voor het in conditie houden van uw  
vloer.  

Een schone start… 

…is het halve werk. Vóór ingebruikname dient een 
nieuw opgeleverde Pulastic vloer preventief licht 
schoongemaakt te worden met Pulastic Basic Clean. 
Hiervoor beiden wij een  initiële schoonmaak aan. 
Deze voorbehandeling is noodzakelijk om het verdere 
routinematige reinigen eenvoudiger te maken. 

Het schoonmaken kan vlak voor de eerste betreding – 
maar minimaal vijf dagen na het aanbrengen van de 
sportvloercoating – worden uitgevoerd. Deze 
handeling dient uitgevoerd te worden met een schrob-
zuigmachine. Voor de verdere praktische uitvoering 
verwijzen wij u naar de Pulastic instructiekaart voor 
standaard natte reiniging. 

Een droge reiniging… 

…doet u dagelijks met een stofbindende zwabber 
voorzien van statische zwabberdoeken (zonder 
oliehoudend materiaal). Deze dagelijkse routine is 
belangrijk omdat stof en zand als polijstend 
schuurmiddel werken en oppervlakken  glad en 
glanzend maken. Het verwijderen hiervan heeft een 
zeer positief effect op de sporttechnische 
eigenschappen en duurzaamheid van uw Pulastic 
sportvloer. 

Vlekverwijdering… 

…doet u dagelijks in combinatie met de  
schoonmaakproducten zoals beschreven in de 
instructiekaart vlekverwijdering. Deze dagelijkse 
routine is belangrijk omdat vlekken zich gaan hechten 
aan de vloer. Bepaalde vlekken kunnen de Pulastic 
vloer beschadigen of zijn na verloop van tijd zeer lastig 
te verwijderen. Het dagelijks verwijderen van vlekken 
heeft een zeer positief effect op de duurzaamheid van 
uw Pulastic sportvloer. 

Een standaard natte reiniging… 

…dient minimaal wekelijks uitgevoerd te worden door 
gebruik te maken van een schrob-zuigmachine 
voorzien van rode pads en het schoonmaakproduct 
Pulastic Eco Clean.  

Voor de eerste zes maanden na ingebruikname is het 
van belang dat er  wordt gereinigd met Pulastic Basic 
Clean. Het product Basic Clean wordt meegeleverd bij 
uw nieuwe vloer. 

Het is belangrijk dat het opgeloste schoonmaakproduct 
schrobbend wordt aangebracht en dat het vuile water 
direct weer wordt opgezogen. Zo wordt voorkomen dat 
vervuiling kan indrogen. Dit wordt ook wel de ‘directe 
methode’ genoemd. 

Pulastic Eco Clean en Pulastic Basic Clean dienen te 
worden toegepast in de verhouding product – water 
van 1:200. Dit betekent dat er 50 ml product aan 10 
liter water dient te worden toegevoegd.  
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Bij onvoldoende schoonmaakresultaat is het aan te 
bevelen het opgeloste schoonmaakproduct de tijd te 
geven de vervuiling op te lossen. Het opgeloste 
schoonmaakproduct wordt schrobbend  aangebracht 
maar niet direct opgezogen. Laat de aangebrachte 
oplossing circa 10 minuten inwerken, maar laat dit 
niet indrogen! Vervolgens dient de vervuiling 
schrobbend te worden opgezogen. Dit wordt ook wel 
de ‘indirecte methode’ genoemd. 

Verder verwijzen wij u naar de Pulastic instructiekaart 
met pictogrammen voor de standaard dagelijkse 
reiniging. 

Een intensieve reiniging… 

…dient twee keer per jaar worden uitgevoerd. Een 
diepe reiniging waarbij zeepresten, vet, vuil en 
bacteriën worden verwijderd kan uitgevoerd worden 
zodra de vloer minimaal 6 maanden oud is. Het is 
raadzaam om deze reinigingsprocedure periodiek in te 
plannen waarbij bijvoorbeeld de zomer- en 
kerstvakantie een goede verdeling is. De intensieve 
reiniging dient uitgevoerd te worden door gebruik te 
maken van een schrob-zuigmachine voorzien van rode 
pads en het schoonmaakproduct Pulastic Deep Clean.  

Het opgeloste schoonmaakproduct wordt schrobbend  
aangebracht maar niet direct opgezogen. Laat de 
aangebrachte oplossing 5 tot 10 minuten inwerken, 
maar laat dit niet indrogen! Vervolgens dient de 
vervuiling schrobbend worden opgezogen. Dit wordt 
ook wel de ‘indirecte methode’ genoemd.  

Hierna dient de vloer te worden nagespoeld. Pas 
hiervoor de standaard natte reiniging met Pulastic Eco 
Clean toe, de zogenaamde ‘directe methode’. Deze 
handeling zorgt ervoor dat achtergebleven residu in de 
poriën wordt verwijderd. Deze stap is onlosmakelijk 
verbonden met de intensieve reinigingsprocedure en 
mag nooit worden overgeslagen! 

Pulastic Deep Clean dient te worden toegepast in de 
verhouding product – water van 1:10. Dit betekent dat 
er 1 liter product aan 10 liter water dient te worden 
toegevoegd. 

Verder verwijzen wij u naar de Pulastic instructiekaart 
met pictogrammen voor de intensieve reiniging. 

Uw schoonmaakprocedure aanpassen… 

…voor veiligheid en optimale sportprestaties. Dit 
bereikt u door uw schoonmaakprocedure aan te 
passen aan de mate van geconstateerde vervuiling op 
de vloer ten gevolge van de bezettingsgraad van uw 
sportaccommodatie en specifiek gebruik van de 
Pulastic sportvloer.  

Om hier inzicht in te krijgen is er de ‘adviesblad  
bepaling schoonmaakprocedure’ beschikbaar. Het hier 
in gegeven standaard advies, bij normale bezetting, zal 
in de meeste situaties voldoen. Uiteraard kunt u altijd 
voor een  schoonmaakadvies op maat direct contact 
opnemen met de afdeling verkoop. 

Nog een paar tips… 

 Het gebruik van een goede inloopmat beperkt de 
verspreiding van stof en zand over de vloer. 

 Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen 
verhoogt het risico op moeilijk verwijderbare 
strepen en het is dus sterk aan te raden het 
gebruik hiervan te verbieden. 

 Het volstaat om voor de standaard natte en 
intensieve reiniging te werken met koud water. 
Het gebruik van lauw of warm water heeft geen 
enkel effect op de werking van de Pulastic 
schoonmaakproducten. 

 De schrob-zuigmachines dienen op low-speed 
ingesteld te worden (maximaal 150 
omwentelingen per minuut). 

 Het opvolgen van de Pulastic schoonmaakadviezen 
heeft een zeer positief effect op de duurzaamheid 
van uw Pulastic sportvloer.  

 Nadelige gevolgen door het gebruik van andere 
schoonmaakproducten dan de originele Pulastic 
producten vallen buiten de verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid van Sika.  

 Nadelige gevolgen door het gebruik van andere 
pads dan voorgeschreven vallen buiten de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van 
Sika.  

 
Voor bestellingen en/of vragen over de toepassing en 
verkrijgbaarheid van Pulastic reinigingsmiddelen kunt u 
contact opnemen via e-mail: 
verkoop.pulastic@nl.sika.com of  
via telefoon: 0570 85 42 51. 


