
ONDERHOUD

Periodiek onderhoud van Topdeck Buitenvloeren zorgt er voor dat uw vloer in goede conditie blijft. Het verwijde-
ren van oppervlakte sediment en vuil zorgt er voor dat algen en schimmels minder kans hebben om zich op de 
bio�lmlaag te hechten. U doet dit door de vloer af te spoelen met de tuinslang. Gebruik warm water, zeep en een 
bezem met zachte borstel. Het terras kan verder normaal onderhouden worden door vegen, schrobben of schoon-
spuiten met de tuinslang of hogedrukreiniger. 

Bij het gebruik van een hogedrukreiniger dient u de spuitmond op de waaierstand te zetten en deze te allen tijde 
minimaal 20 cm van het vloeroppervlakte verwijderd te houden. De hogedrukreiniger dient op minder dan 80 bar 
ingesteld te worden.

Roestvlekken:

Olievlekken:

Vetvlekken:

Wijn of fruitvlekken:

Brandvlekken, krassen:

*Schuren van het oppervlak:

Gebruik water, zeep en een schuursponsje. Bij hardnekkige 
roest kan een reinigingsmiddel op basis van citroenzuur gebruikt 
worden. Daarna afspoelen met water.

Verwijder onmiddellijk de olie en reinig met een ontvettingsmiddel.
Daarna reinigen met warm water en zeep. Ingedrongen olie is 
moeilijk te verwijderen. Door invloed van UV-straling zullen vlekken 
na verloop van tijd minder zichtbaar worden, of volledig verdwijnen.

Verwijder onmiddellijk het vet en reinig met een ontvettingsmiddel,
huishoudelijke allesreiniger of zeep. Ingedrongen vet behandelen
als ingedrongen olievlekken. Naspoelen met warm water.

Reinigen met huishoudelijke allesreiniger en water. Hardnekkige 
vlekken schrobben met bleekwater en warm water. Naspoelen met
water.

Deze zijn moeilijk (of niet meer) te verwijderen. Lichte brandvlekken
en krassen kunnen verwijderd worden door het oppervlak voorzichtig
te schuren* in de richting van de groeven.

Bescherming onder de barbecue kan vlekken voorkomen.
Gebruik van een vuurkorf is vanzelfsprekend af te raden.

Bij reiniging d.m.v. schuren wordt de oppervlakte beschadigd. 
Bovendien ontstaat er een kleurverschil. Dit kleurverschil zal na 
verloop van tijd weer vervagen. Het oppervlak zal optisch echter 
altijd afwijken van het originele oppervlak.

Weet u niet hoe u een bepaalde situatie dient aan te pakken, neem dan gerust even contact met ons op, 
zodat wij u hierin kunnen adviseren. 
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