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In commerciële en industriële omgevingen is het essentieel dat
decoratieve toepassingen er langdurig goed uitzien.
Deze gids bevat belangrijke richtlijnen om uw Ucrete en MasterTop
vloer- en muursystemen te reinigen en jarenlang schoon, functioneel
en aantrekkelijk te houden door het juiste onderhoudsprogramma en
-product te kiezen.

Onze referentie in
Affalterbach (Duitsland):
Mercedes-AMG
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Vloertypes en reinigingscondities
MasterTop en Ucrete vloersystemen van Master Builders
Solutions zijn oplossingen voor kunstharsvloeren en
-muren en dekken een ruim gamma toepassingen en
gebruiksomstandigheden. Van zwaar belastbare systemen
voor de meest veeleisende industriële toepassingen tot
comfortabele decoratieve systemen voor commerciële
ruimtes.
Om de juiste reinigingsmethode te bepalen en het correcte
onderhoud van elk oppervlak te garanderen dient rekening
te worden gehouden met het type vloersysteem en de
gebruiksomstandigheden.
Industriële vloeren kunnen erg zwaar worden belast en
worden blootgesteld aan zwaar verkeer. Harde en robuuste
vloermaterialen zijn beter geschikt voor agressieve
reinigingsmiddelen en -procedures met hogedruk.

Decoratieve en comfortabele vloersystemen vereisen
doorgaans strenge esthetische normen in zones waar de
vloer niet blootgesteld wordt aan agressief gebruik. Bijgevolg
dienen reinigingsmiddelen en -procedures gebruikt te worden,
rekening houdend met het zachtere vloermateriaal in werk- en
leefruimtes.
Een andere factor waarmee rekening dient gehouden te
worden is de mate waarin vuil zich aan een vloersysteem
hecht, wat beïnvloed wordt door het type vloerafwerking.
Onze performante vloersystemen bieden een compleet
gamma vloerafwerkingen van gladde tot ruwe structuren.
Hoe ruwer de afwerking, hoe hoger de slipweerstand en hoe
veiliger voor de gebruiker. Een ruwe structuur leidt echter wel
tot een betere vuilhechting. Bijgevolg vereisen antislipvloeren
doorgaans agressieve reinigingsmiddelen en -procedures.

Type vloersysteem naargelang belastbaarheid
Zwaar belastbaar

Ucrete

Zwaar belastbare
industriële
vloersystemen

Zachte vloersystemen

MasterTop 1300
series

MasterTop 1200,
1700 en
1900 series

Decoratieve en
comfortabele
vloersystemen

Industriële
vloersystemen
voor algemene
toepassingen
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Kies het juiste reiniginsproduct:
MasterTop CLN 50 en 70
Er is een breed gamma van reinigingsproducten beschikbaar
op de markt op basis van of met zeep. Houd er rekening
mee dat een detergent op basis van zeep steeds een dun
laagje achterlaat op de vloer, dat vuildeeltjes aantrekt en zo
een mogelijke oorzaak van verontreiniging en schade aan
het oppervlak kan zijn. Reinigingsproducten kunnen ook
polymeren bevatten die ervoor zorgen dat vloeren
er glanzend uitzien doordat ze een waslaagje achter
laten. Wanneer deze producten gebruikt worden op een
antistatische of geleidende vloer, verzegelt het waslaagje
de poriën en de geleidende vezels, waardoor de geleidende
eigenschappen van de vloer onherstelbaar worden
beschadigd.
MasterTop CLN 50 en 70 werden speciaal ontwikkeld
voor het onderhoud van Ucrete en MasterTop vloer- en
muursystemen. Beide producten zijn reinigend en ontvettend
en bevatten geen zeep, polymeren of was. Beide MasterTopproducten zijn uiterst geconcentreerd en dienen verdund te
wroden met water voor gebruik.
Raadpleeg de tabel met het aanbevolen gebruik van
MasterTop CLN 50 en 70 in combinatie met Ucrete,
MasterTop industriële en decoratieve vloersystemen en
MasterTop WS muursystemen.

Aanbevolen gebruik van MasterTop CLN 50/70
Product

MasterTop CLN 50
Normaal

Periodiek

CLN 70
Normaal

Periodiek

MasterTop 1200 series
MasterTop 1324 series
MasterTop 1325 series
MasterTop 1326 series
MasterTop 1327 series
MasterTop 1700 series
MasterTop 1900 series
Ucretesystemen

*

Muursystemen
= geschikt en aanbevolen

*MasterTop CLN50 kan dagelijks gebruikt worden op alle Ucrete

systemen en plaatselijk aangebracht worden om de meest hardnekkige

Voordelen van MasterTop CLN 50/70
§ Kostenbesparend: minder vuilaanhechting aangezien
beide producten geen vlekken, schuim of sporen
achterlaten, waardoor de algemene vereisten voor
schoonmaken en kosten afnemen.
§ Universeel gebruik: geschikt voor verschillende
vloervereisten.
§ Voldoet aan de hoogste hygiënenormen: geschikt voor
gebruik in gebouwen met strenge hygiënevoorschriften
zoals ziekenhuizen, scholen en kantines.
§ Goedgekeurd voor de voedingsindustrie: beide
producten zijn geschikt voor gebruik in de voedingsen drankenindustrie.
§ Verbetert het uitzicht: door te reinigen zonder film of
zeepresten achter te laten, zorgen deze producten ervoor
dat de vloer er langer als nieuw uitziet en aanvoelt.

Voor meer informatie over de vereiste aanbrengmethode
en de verdunning van MasterTop-producten, raadpleegt
de bijhorende technische informatiebladen.
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Instructies voor reiniging
en onderhoud
product alleen aan rechtstreeks op hardnekkige vlekken.
Reinig met een microvezeldoek of zwabber en verwijder.
Wanneer het onverdunde product per ongeluk op de vloer
gemorst wordt, laat het dan niet inwerken, verwijder het
onmiddellijk om permanente vlekken en aantasting van de
kleur te voorkomen.

De reinigings- en onderhoudsmethoden dienen zorgvuldig
rekening te houden met de specifieke omstandigheden van
de vloer en de verhoudingen van het vuil. Doorgaans heeft
men:
-

80% oppervlakkig en los vuil
15% vastgehecht vuil en vet
5% hardnekkig vuil

Houd voor een juiste reinigings- en onderhoudsprocedure
rekening met volgende aanbevelingen.
§ Voorbehandeling: stofzuigen of de vloer vegen om stof en/
of losse deeltjes te verwijderen vooraleer MasterTop CLN
50/70 aan te brengen.
§ Verhoudingen voor verdunning: Verdun MasterTop CLN
50 en 70 met water en respecteer hierbij zorgvuldig de
verhoudingen die vermeld worden in onderstaande tabel
en in de technische fiches van de producten. Breng het
product na verdunning aan op de vloer en laat 2 minuten
inwerken vooraleer te verwijderen. Breng het onverdunde

§ Reinigingsmaterialen: Gebruik microvezeldoeken voor
manueel en regelmatig schoonmaken. Gebruik mechanisch
gereedschap zoals schrob- en veegmachines om
zwaarbelaste zones diepgaand te reinigen. Draag steeds
de gepaste bescherming aangezien het product vlekken kan
veroorzaken op uw kleding.
§ Reinigingsfrequentie en inspanning: In leefruimten is
manuele reiniging geschikt voor regelmatige reiniging,
afgewisseld met het gebruik van mechanische middelen
zoals schrob- en veegmachines voor periodieke reiniging.
De intensiteit van de reiniging moet opgedreven worden
voor vloeren met een ruwe afwerking, aangezien deze een
grotere vuilhechting vertonen en intensief belast worden
door zwaar verkeer.

Reinigingsfrequentie en energiebehoefte

Zachte vloersystemen

Robuuste vloersystemen

Reinigingsfrequentie

Regelmatig: een tot drie keer per week
Periodiek: een keer per week

Regelmatig: een keer per week
Periodiek: een keer per maand

Verhoudingen voor
verdunning*

1:20 tot 1:30 verdund met water

Onverdund of 1:1 verdund met water

Reinigingsmaterialen

Regelmatig: microvezelzwabber, zachte pads
Periodiek: schijven of borstels

Regelmatig: zachte pads
Periodiek: schijven of borstels

Reinigingsprocedure

Regelmatig: manueel
Periodiek: mechanisch

Regelmatig & Periodiek:
mechanische hogedrukreiniging

*GEEN extra detergenten TOEVOEGEN aan de verdunde oplossing, dit kan reacties veroorzaken.
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Master Builders Solutions
Master Builders Solutions is een wereldwijd handelsmerk dat alle
expertise samenbrengt om chemische oplossingen te creëren
voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Master Builders
Solutions bouwt voort op de ervaring die het bedrijf in ruim een
eeuw in de bouwindustrie heeft opgedaan.
De know-how en ervaring van een wereldwijde gemeenschap
van bouwexperten vormen de kern van Master Builders
Solutions. We combineren de juiste elementen uit ons
productassortiment om uw specifieke bouwuitdagingen op te
lossen. We werken samen over de grenzen van vakgebieden
en regio’s heen en steunen op de ervaring die in talloze
bouwprojecten wereldwijd is opgedaan. Wij benutten wereldwijde
technologieën, evenals onze diepgaande vakkennis van
plaatselijke bouwbehoeften, om innovaties te ontwikkelen die u
helpen succesvoller te zijn en duurzaam bouwen stimuleren.
Het uitgebreide productportfolio van Master Builders
Solutions omvat hulpstoffen voor beton, cementadditieven,
oplossingen voor tunnelbouw, oplossingen voor waterdichting,
voegkitten, oplossingen voor betonreparatie en -bescherming,
verankeringsmortels, oplossingen voor de on- en offshore
windturbines en vloersystemen.

Onze veelzijdige portfolio










Hulpstoffen voor beton
Cementadditieven
Oplossingen voor tunnelbouw
Oplossingen voor waterdichting
Voegkitten
Oplossingen voor betonreparatie en -besherming
Verankeringsmortels
Oplossingen voor de on- en offshore windturbines
Vloersystemen

Aarzel niet om ons te
contacteren voor meer
specifieke informatie!
mbs-cc-be@mbcc-group.com

Master Builders Solutions
voor de bouwsector
MasterAir
Oplossingen voor beton
met luchtbelvormers

MasterFlow
Oplossinen voor precisie
aangietingen

MasterPel
Oplossingen voor
waterdicht beton

MasterSet
Oplossingen voor controle
zettijden van beton

MasterBrace
Oplossingen voor structurele
versteviging van beton

MasterFiber
Oplossingen voor
vezelversterkt beton

MasterPolyheed
Oplossingen voor
kwaliteitsbeton

MasterSphere
Oplossingen voor gegarandeerde
vries-dooi-bestendigheid

MasterCast
Oplossingen voor de 		
prefab betonindustrie

MasterGlenium
Oplossingen voor hoge
kwaliteitsbeton

MasterPozzolith
Oplossingen voor
betonproducten

MasterSuna
Oplossingen voor zand en 		
grind in beton

MasterCem
Oplossingen voor
cementproducenten

MasterInject
Oplossingen voor
injecteren van beton

MasterProtect
Oplossingen voor
betonbescherming

MasterEase
Lage viscositeit voor hoge
kwaliteitsbeton

MasterKure
Oplossingen voor
nabehandelen van beton

MasterRheobuild
Oplossingen voor hoge 		
sterkte beton

MasterSure
Oplossingen voor
verwerkbaarheid van 		
beton

MasterEmaco
Oplossingen voor
betonherstellingen

MasterLife
Oplossingen voor hoge
duurzaamheid

MasterRoc
Oplossingen voor
ondergrondse constructies

MasterFinish
Oplossingen voor
bekistingen

MasterMatrix
Rheologie controle van 		
beton

MasterSeal
Oplossingen voor waterdichting 		
en voegafdichting

		

		

MasterTop
Oplossingen voor industriële 		
en decoratieve vloeren
Master X-Seed
Oplossingen voor versnelling 		
van verharding
Ucrete
Oplossingen voor vloeren 			
in zwaar belastbare omgevingen

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS
ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Laat de cijfers spreken: We hebben enkele van onze meest eco-efficiëntste productoplossingen 			
voor de productie van beton en prefab beton, gebouwen en openbare werken, en vloeren in beeld 			
gebracht.

sustainability.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B - 3945 Ham
T +32 (0)11 34 04 10
mbs-cc-be@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.be
www.master-builders-solutions.nl
De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze bepalen niet de kwaliteit van het product en, gelet op de vele factoren die het aanbrengen van onze producten kunnen beïnvloeden, ontheffen de uitvoerders niet van de uitvoering van hun eigen onderzoeken en testen. De contractueel overeengekomen kwaliteit van het product op het moment
van de overdracht van het risico is uitsluitend gebaseerd op de actuele gegevens van het productinformatieblad. Alle omschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, afmetingen, gewichten, enz.
in deze publicatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande
wet- en regelgeving (09/2019).
® = gedeponeerd handelsmerk van MBCC Group-bedrijven in veel landen
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