Begripsdefinities reiniging
Stofbindend vegen
Definitie:
Stofbindend vegen met vochtig of voorbereide schoonmaakdoeken (vochtig vegen) of speciale droge microvezelproducten (elektrostatisch-stofbindend vegen) voor het verwijderen van niet-plakkende verontreinigingen en in geringe mate ook van grove verontreinigingen. Aansluitend worden deze in de vuilbak geplaatst.
Doel/resultaat:
Oppervlak is vrij van grove verontreinigingen en fijne verontreinigingen (stof, dons). Plakkende verontreinigingen (drankvlekken,
straatvuil, scheidingsstrepen) kunnen nog op het oppervlak aanwezig zijn.
Opmerkingen/ aanwijzingen:
• Geschikt voor het verwijderen van fijne verontreinigingen bij de onderhoudsreiniging
• Verwijderen van grove verontreinigingen slechts beperkt mogelijk
• Verwijderen van plakkende verontreinigingen niet mogelijk
• Voorwaarde voor het gebruik van zachte doeken zijn gladde vloerbedekkingen (indien mogelijk zonder dieper gelegen voegen)
• Bij gestructureerde oppervlakken kunnen alleen speciale microvezelproducten voor het droog moppen gebruikt worden
• Ten opzichte van vegen is het effectiever, rationeler en hygiënischer, omdat het stof niet opgedwarreld wordt

Nat moppen
Definitie:
Handmatige natte reiniging met schoonmaakdoeken voor het verwijderen van plakkende verontreinigingen (drankvlekken, straatvuil,
etc.). Deze methode kan ook met geschikte desinfectiemiddelen voor vloerreiniging gebruikt worden; met vloerverzorgingsmiddelen
kan tegelijkertijd een verzorgend effect behaald worden.
Doel/resultaat:
Oppervlakken moeten vrij zijn van niet-plakkende verontreinigingen, grove verontreinigingen, plakkende verontreinigingen (drankvlekken,
straatvuil, etc.) alsmede overige verontreinigingsresten. Rubberen scheidingsstrepen kunnen nog op de oppervlakken aanwezig zijn.
Bij gebruik van vloerverzorgingsmiddelen moeten de achtergebleven verzorgingssubstanties vrij zijn van vuilafzettingen en zonder een
uitgebreide en milieubelastende basisreiniging van de vloerbedekking verwijderd kunnen worden. Bij het gebruik van desinfectiemiddelen
moet voldoende kieminactivering behaald worden.
Opmerkingen/aanwijzingen:
Om naast de plakkende, in water oplosbare verontreinigingen ook andere verontreinigingen effectief van de vloer te verwijderen,
is voor het nat moppen het verwijderen van de andere verontreinigingen door geschikte methodes (stofbindend vegen of stofzuigen)
vereist.
Verschillende methodes van nat moppen zijn
• Eentraps-methode
• Tweetraps-methode
• Gericht nat moppen
• Nat moppen gecombineerd met sproeisysteem
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Eentraps nat moppen
Definitie:
De vloerbedekking wordt in een werkbeurt met meer of minder sterk uitgewrongen schoonmaakdoeken (mop, veeghoes) gereinigd.
De bij deze werkbeurt achtergebleven vloeistof wordt zelfstandig droog. Aan het kuiswater kunnen, naast reinigingsmiddelen, ook
vloerverzorgingsmiddelen of desinfectiemiddelen toegevoegd worden.
Doel/resultaat:
Zie nat moppen.
Opmerkingen/ aanwijzingen:
Alleen geschikt voor vloerbedekkingen die geen hoge verontreinigingsgraad hebben of die vochtgevoelig zijn (indien de schoonmaakdoek voldoende uitgewrongen werd). Om een ophoping van reinigings-, vloerverzorgings- of desinfectiemiddelresten, alsook
niet volledig verwijderde verontreinigingen te voorkomen, is het aangeraden om de vloeren met geregelde intervallen tweemaal nat
te moppen. (bijv. bij elke vijfde veegbeurt).
Het eentraps nat moppen kan met een rolemmer en pers, voorbereide (geïmpregneerde) schoonmaakdoek en een bak met uitdruppelzeef uitgevoerd worden.

Tweetraps nat moppen
Definitie:
De tweetraps methode is de klassieke methode voor nat moppen. Bij de eerste werkbeurt wordt met een schoonmaakdoek (doek,
mop, brede veeghoes etc.) zoveel reinigingsvloeistof als nodig op de vloerbedekking aangebracht, zodat plakkende, watergebonden
verontreinigingen week gemaakt of losgemaakt worden. Bij de tweede werkbeurt wordt het losgekomen vuil met een sterk uitgewrongen
schoonmaakdoek opgenomen. Dit verkort de droogtijd en vermindert het gevaar voor uitglijden.
Doel/resultaat:
Zie nat moppen.
Opmerkingen/aanwijzingen:
Het reinigingseffect is normaal gesproken beter dan bij het eentraps nat moppen.
Het tweetraps nat moppen kan met rolemmer en pers, zoals de “klassieke” twee-hoeswissel-methode, met bak en uitdruppelzeef
of met een mop met dubbele breedte en speciale doseerbak uitgevoerd worden.

Gericht nat moppen
Definitie:
Bij deze methode worden alleen kleine delen van het totale oppervlak nat gemopt.
Doel/resultaat:
Zie nat moppen. Omdat er alleen gericht gereinigd wordt, is het reinigingsresultaat, ten opzichte van het gehele oppervlak, beperkt.
Opmerkingen/aanwijzingen:
Deze methode is vaak nuttig, als een klein oppervlak vaker dan het gehele oppervlak nat gemopt moet worden, bijv. nat moppen in
de buurt van drankautomaten voor het verwijderen van vlekken of in klaslokalen voor het bord. Bovendien is het gericht nat moppen
geschikt als over het gehele oppervlak alleen de stofbindende reiniging uitgevoerd wordt en plakkende verontreinigingen gericht
verwijderd moeten worden.
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Nat moppen gecombineerd met sproeisysteem
Definitie:
Bij gebruik van een sproeimachine, sproei een gebruiksklare reinigingsoplossing op de schoonmaakdoek of direct op de verontreinigde
vloer en verwijder de verontreinigingen door met een breed veeginstrument en geschikte schoonmaakdoek te vegen.
Doel/resultaat:
Zie nat moppen.
Opmerkingen/aanwijzingen:
Deze methode is geschikt voor vloerbedekkingen die geen hoge verontreinigingsgraad hebben of die vochtgevoelig zijn. De
werkintensiteit is bijna dezelfde als bij het tweetraps nat moppen.

Reinigen met schrobzuigmachine
Definitie:
Machinale natte vloerreiniging met schrobzuigmachines (ook bekend als vloerreinigingsmachines) met borstels of reinigingspads
voor het verwijderen van fijne, losse verontreinigingen en plakkende verontreinigingen. De vloer wordt nat geschrobd en het resterende
water en losse vuil worden in dezelfde werkbeurt weer opgezogen en naar de vuilwatertank getransporteerd.
Doel/resultaat:
Oppervlakken moeten vrij zijn van grove verontreinigingen, fijne verontreinigingen (stof, dons) en plakkende verontreinigingen
(drankvlekken, straatvuil) alsmede veeg- en vlekvrij zijn. Scheidingsstrepen kunnen nog op het oppervlak aanwezig zijn.
Opmerkingen/aanwijzingen:
In het bijzonder geschikt voor grotere oppervlakken met geringe overdrachtsgraad.
Door het snelle drogen is de vloerbedekking al na korte tijd weer begaanbaar. In de zuiver watertank van de schrobzuigmachines worden schuimarme reinigingsmiddelen toegevoegd.

Polijsten
Definitie:
Machinale behandeling met borstelproducten (polijstborstels) of pads (polijstpads of speciale pads) op onbehandelde of met verzorgingsmiddel behandelde vloerbedekkingen.
Vloerreinigingsmachines kunnen met een zuigaggregaat uitgerust worden (polijsten en gelijktijdige stofverwijdering door droog
stofzuigen in een werkbeurt = polijst stofzuigen)
Doel/resultaat:
Oppervlakken zijn vrij van verkeerssporen, scheidingsstrepen en overige plakkende verontreinigingen. Het uitzicht van de verzorgingslaag is uniform; speciale glansvorming afhankelijk van de verzorgingssubstanties.
Opmerkingen/aanwijzingen:
De antislip-functie mag niet beperkt worden.
Voordelen van gepolijste oppervlakken zijn o.a. betere bestendigheid tegen verkeerssporen en behandelingsmiddelen, verbetering
van het uitzicht en verlenging van de basisreinigingsintervallen, die kostenbesparing en verminderde belasting voor het milieu met
zich meebrengen.

Opgesteld in samenwerking met

Pagina 3/4

11/2017

Begripsdefinities reiniging
Reinigen
Definitie:
Het reinigingsmiddel wordt met een handspoeikannetje of door een sproeikop op een eenschijfmachine of high-speed-machine op
delen van de vloerbedekking met hardnekkige vlekken of versleten plekken in de verzorgingslaag gespoten. Deze plekken worden
machinaal met een geschikte pad (bijv. rood) bewerkt en het reinigingsmiddel wordt hierover verdeeld. Vervolgens worden de bewerkte
plekken met geschikte pads (beige/geel, rood) gepolijst.
Doel/resultaat:
De oppervlakken zijn vrij van hardnekkige vlekken, scheidingsstrepen, krassen, slijpsporen etc. Versleten plekken in de verzorgingslaag zijn hersteld en aangepast aan het overige oppervlak. Het uitzicht (glans) is uniform.
Opmerkingen/aanwijzingen:
Reinigingsmiddel en padschijven moeten aangepast zijn aan het soort vloerbedekking, de verontreiniging en het type machine.
De antislip-functie mag niet beperkt worden.

Nat schrobben
Definitie:
Handmatige of machinale vloerreiniging met borstels of reinigingspads voor het verwijderen van hardnekkig plakkende verontreinigingen.
Doel/resultaat:
Oppervlakken moeten vrij zijn van grove verontreinigingen, stof en alle verontreinigingsresten. Hetoppervlak moet vrij zijn van
strepen en veegsporen.
Opmerkingen/aanwijzingen:
Een intensievere onderhoudsreinigingsmethode voor openbare of commerciële gebouwen met sterke verontreinigingen (bijv. voedings-,
industriesector, zwembad, e.d.) of gebruikt in de basisreiniging. Machinaal nat schrobben met schijf- of borstelwalsmachines.
Resterend water en vuil wordt vervolgens met een waterstofzuiger verwijdert.

Stofzuigen
Definitie:
Droog opzuigen van losse en/of zwak plakkende verontreinigingen m.b.v. een stofzuiger.
Doel/resultaat:
Het oppervlak moet vrij zijn van grove verontreinigingen, stof en dons. Plakkende verontreinigingen (bijv. drankvlekken) kunnen
nog op het oppervlak aanwezig zijn.
Opmerkingen/aanwijzingen:
Stofzuigen is geschikt voor alle vloerbedekkingen, het reinigingsresultaat is echter beperkt.
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