
EERSTE & GRONDIGE REINIGING

START MET: JAMES BASISREINIGER

GEBRUIKSAANWIJZING: NEEM ZO JE VLOER GOED IN GEBRUIK

JAMES VLOERREINIGER SCHOON & SNEL DROOG
VOOR DAGELIJKSE REINIGING

VLEKKEN? JAMES REMOVER
VLEKVERWIJDERING

Het is belangrijk de vloer direct na oplevering grondig te reinigen. Zaken als algemene ver-
vuiling, zweet en huidvetten van de leggers of het vetlaagje van een vinylvloer dienen grondig
te worden verwijderd. Dit voorkomt problemen met onderhoud en reiniging op een later
tijdstip. De inhoud van dit flesje is genoeg voor de eerste grondige reinigingsbeurt om de
vloer terug naar de basis te brengen, zoals de fabrikant deze bedoeld heeft. Goed nadweilen
met schoon water. Resultaat: een vloer zonder vlekken of strepen! Herhaal dit ± 2 keer per
jaar (vaker indien gewenst) om de vloer perfect schoon te houden. Mag ook i.c.m. een
machine gebruikt worden.

Voor de dagelijkse reiniging (of wekelijkse reiniging) het ideale product. Er kunnen door dit
product geen strepen of vlekken ontstaan, de vloer droogt zeer snel op (enkele minuten),
het uiterlijk van de originele vloer blijft behouden (er blijft geen residu op de vloer achter)
en de ruimte ruikt aangenaam fris. Heeft u ook tapijt of een vloerkleed in huis? Deze blijven
schoner omdat er geen residu van het reinigingsmiddel op het tapijt of vloerkleed terecht
komt. De inhoud van dit flesje is genoeg voor 2 reinigings-
beurten. Mag ook in combinatie met een machine gebruikt
worden.

Voor vlekken die niet met een doekje met water verwijderd
kunnen worden, is James Remover het juiste product; veilig
in gebruik en laat geen doffe plek op de vloer achter.
Genoeg voor tientallen vlekken (bijvoorbeeld lijmresten van
het leggen, schopstrepen van schoenen of gemorste verf).
Goed afnemen/nawissen met schoon water.
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PREVENTIEVE BESCHERMING OF CAMOUFLEREN VAN KRASSEN

JAMES ZIJDEMAT OF JAMES EXTRA MAT

PRODUCTEN VOOR EXTRA BESCHERMING EN HET CAMOUFLEREN VAN KRASJES

JAMES VLOERREINIGER BESCHERMT & HERSTELT
CAMOUFLEREN VAN OPPERVLAKKIGE KRASSEN EN STREPEN

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
PREVENTIEVE MAATREGELEN ZORGEN VOOR MINDER KLACHTEN

Een vloer preventief beschermen of het camoufleren van een vloer met veel krassen en
strepen; dat kan met James Zijdemat of James Extra Mat. Dit vormt een extra beschermlaag
op de vloer en zorgt voor een mooi, kras- en streeploos eindresultaat. Nieuwe krasjes of
oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de extra beschermlaag en je verlengt daarmee
de levensduur van de vloer. De beschermlaag kan naar wens weer verwijderd worden met
James Basisreiniger. Direct na installatie is een ideaal moment, de ruimte is dan immers
leeg. Vóór gebruik James Basisreiniger toepassen om de vloer vuil- en vetvrij te maken.

Oppervlakkige krasjes en strepen die over tijd zijn ontstaan (zoals door zand onder de
schoenen, nagels van een hond, speelgoed van de kinderen) kunnen worden gecamoufleerd
met James Vloerreiniger Beschermt & Herstelt. Dankzij reiniging en onderhoud in één, is
dit een makkelijke manier om de vloer te herstellen. Let op; droogtijd is circa 45 minuten en
de vloer mag niet belopen worden. Ideaalbeeld: één flacon Beschermt & Herstelt geheel
opmaken, dan weer terug naar Schoon & Snel droog voor de dagelijkse reiniging. Krasjes
zijn niet meer zichtbaar en je geniet weer van alle voordelen van Schoon & Snel droog.

Een goede schoonloopmat bij de voor- en achterdeur voorkomt het
inlopen van overtollig zand. Regelmatig stofwissen of stofzuigen is
belangrijk om de vloer zand- en stofvrij te houden. Dit is overigens
ook belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Denk ook aan goede
bescherming onder stoelpoten en dergelijke om krassen zo goed als
mogelijk te voorkomen.
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