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Reinigings- en onderhoudsvoorschrift 
Blinkink® kunststof geleideproducten 
 

Voor BINNEN 
 
Wanneer er vanaf de oplevering een gedegen onderhoudsprogramma voor de vloer 
wordt samengesteld, waarin de frequentie van het reinigen is afgestemd op het gebruik 
van de vloer, zullen de geleidevoorzieningen (markeringen) op de vloer niet alleen 
representatief ogen maar ook hun functionaliteit blijven behouden. In het bijzonder 
voor wat betreft de contrastwaarde van geleidelijnen en noppenmarkeringen. 
 
Het reinigingsadvies bestaat uit twee onderdelen: 
 
A - Reiniging van een nieuwe markering op de vloer. 
B - Reiniging van bestaande markeringen. 
 

A - Reiniging van nieuwe markeringen 
 
Recent aangebrachte belijning kan gereinigd worden na 3 dagen omdat de hechtlaag 
zich bindt aan de ondergrond en er zo minder kans is op ‘inloopvuil’ tussen de 
hechtlaag en de ondergrond. 
 
1. Verwijder eerst het losse vuil met een droge stofwisser of stofzuiger. 
2. Maak een inschatting van het soort vuil dat aan de vloer is gehecht. Het gebruik van 
een schone dweil of microvezel vlakmop met alleen water volstaat normaliter om de 
Blinkink® producten schoon te houden. Reinig zoveel mogelijk in de looprichting van de 
geleidelijnen. 
Het gebruik van een schoonmaakmiddel is niet direct noodzakelijk. Wanneer u een 
schoonmaakmiddel wenst te gebruiken dan adviseren wij u het gebruik van een licht 
alkalisch reinigingsmiddel. 
 

! Maak geen gebruik van een boen- of schrobmachine, omdat de (vaak roterende) 
borstels en de waterzuiger van de machine een vlakke ondergrond vereist.  

Bij gebruik van de machine bestaat de kans dat het ribbel-of nopreliëf er afgedrukt 
wordt.   
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B – Reiniging van bestaande markeringen 
 
Vervuiling is onder te verdelen in een aantal soorten. De gemiddelde verhouding van 
het aanwezige vuil is als volgt: 
 
•    Los vuil   circa 80%  
•    Aangehecht vuil  circa 15% 
•    Sterk aangehecht vuil circa 5% 
 
Een goede reiniging begint altijd met verwijdering van het losse vuil! 
 
1. Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een droge stofwisser of stofzuiger. 
2. Gebruik een licht alkalisch reinigingsmiddel dat voldoet aan de volgende eisen: 
 
• Niet zeep- of polymeer houdend 
• Laagschuimend 
• pH-waarde tussen de 7 en 13, in onverdunde vorm 
• niet of weinig looghoudend 
 
Wanneer een product wel zeep- of polymeerhoudend is dan zal er een dun laagje 
(residu) op de vloer achterblijven. Dit laagje bevat zeep en zal snel weer vuil aantrekken 
waardoor de vloer dus weer vies (en ook gladder) wordt. 
 
3. Meng het reinigingsproduct met een maatbeker in de voorgeschreven verhouding 
met water. 
 
4. Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te moppen. 
Het voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil daadwerkelijk wordt 
meegenomen en dus van de markeringen verwijderd wordt. Dit in tegenstelling tot een 
gewone mop die het vuil verplaatst en veel water en vuil op de vloeren achterlaat. 
 

! Maak geen gebruik van een boen- of schrobmachine, omdat de (vaak roterende) 
borstels en de waterzuiger van de machine een vlakke ondergrond vereist.  

Bij gebruik van de machine bestaat de kans dat het ribbel-of nopreliëf er afgedrukt 
wordt.   
 
5. Probeer erop toe te zien dat de vloer zolang deze nog nat is zo min mogelijk wordt 
belopen. 
Verschoon regelmatig uw water! 
 
Voor vragen kunt u zich wenden tot: 
 
Blinkink bv 
Per email hello@blinkink.eu 
Per terugbelverzoek  +31 (0)72 5070531  


