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Handleiding

 Harde vloeren Dagelijkse reiniging Renovatie Voorbereiden van 
oppervlak

 Terrazzo, marmer, natuursteen

 Gepolijst beton

 Graniet

 Homogene keramische tegels

 Niet-homogene keramische tegels

 Elastische vloeren Dagelijkse reiniging Renovatie Voorbereiden van 
oppervlak

 PVC, vinyl

 Linoleum

 VCT

 Rubber

 Epoxy

 Houten vloeren

Monteer de Twister-pad op elk 
type standaard reinigingsmachine.
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Vul de machine met kraanwater 
(chemie is niet nodig).

3

Dat is alles. U bent nu klaar om 
te reinigen. 

Instructies voor dagelijkse reiniging 



Twister™ Handleiding

Dagelijkse reiniging zonder chemie
Behoudt de glans en reinheid van gecoate en niet-gecoate vloeren op locaties met gemiddeld tot intensief 
belopen vloeren

Gemiddeld belopen vloeren - alle vloertypes - TwisterTM Green  
Gebruik water en Twister™ Green voor dagelijkse reiniging van gemiddeld belopen vloeren 
om hoogglans en reinheid te behouden. 

Intensief belopen vloeren - niet-gecoate vloeren - TwisterTM Pink  
Gebruik water en Twister™ Pink voor dagelijkse reiniging van intensief belopen vloeren 
om briljantglans en reinheid te behouden.

Intensief belopen vloeren - niet-gecoate vloeren - TwisterTM Blue  
Gebruik water en Twister™ Blue voor dagelijkse reiniging van intensief belopen vloeren 
om hoogglans en reinheid te behouden.

Intensief belopen vloeren - homogene keramische tegels - TwisterTM Orange  
Gebruik water en Twister™ Orange voor dagelijkse reiniging van keramische tegels om 
glans en reinheid te behouden.

Intensief belopen vloeren - gecoate vloeren - TwisterTM Purple  
Gebruik water en Twister™ Purple voor dagelijkse reiniging van vloeren met een zachte 
afwerking om briljantglans en reinheid te behouden. Twister™ Purple is ook geschikt 
voor de dagelijkse reiniging van kwetsbare vloeren.

Alle vloeren - TwisterTM Gray  
Gebruik voor het polijsten van vloeren op hoge snelheid de Twister™ Gray-pad (<3000 RPM).

Renovatie
Renovatie van de glans en reinheid van niet-gecoate intensief belopen vloeren

Stap 1 – Twister™ Orange  
Reinig de vloer met water en Twister™ Orange. Herhaal dit 6-10 keer.

Stap 2 – Twister™ Blue  
Reinig de vloer met water en Twister™ Blue. Herhaal dit 6-10 keer.

Stap 3 (optioneel) – Twister™ Pink  
Reinig de vloer met water en Twister™ Pink. Herhaal dit 6-10 keer.

Stap 4 (optioneel) – Twister™ Pink  
Polijst de vloer op hoge snelheid met Twister™ Pink (<3000 RPM).

Voorbereiden van oppervlak
Voorbereiding van het vloeroppervlak voor renovatie of het aanbrengen van vloerafwerking

Diepreinigen zonder chemie
Diepreinig om de toplaag van de vloerafwerking te verwijderen met water en TwisterTM Red.

Strippen zonder chemie
Diepreinig met water en Twister™ Extreme Red tot de vloerafwerking is verwijderd.  
Herhaal dit 1-2 keer per laag vloerafwerking.

Verwijderen van vlekken en krassen
Diepreinig met water en TwisterTM Extreme Red totdat vlekken en krassen zijn verwijderd. 

Renovatie van elastische vloeren 

Stap 1 – Twister™ White  
Reinig de vloer met water en Twister™ White totdat krassen en vlekken zijn verwijderd.

Stap 2 – Twister™ Green of Gray  
Polijst de vloer op hoge snelheid met Twister Green of Gray (<3000 RPM).

Renovatie van harde vloeren

Stap 1 – Twister™ White  
Reinig de vloer met water en Twister™ White, herhaal dit 6-10 keer.

Stap 2 – Twister™ Yellow  
Reinig de vloer met water en Twister™ Yellow, herhaal dit 6-10 keer.

Stap 3 – Twister™ Green  
Reinig de vloer met water en Twister™ Green, herhaal dit 6-10 keer.

Stap 4 (optioneel) – Twister™ Green  
Polijst de vloer op hoge snelheid met Twister™ Green (<3000 RPM).

Briljantglans Hoogglans Glans Lichte glans

Ribbels, putjes, krassen en hoogteverschillen verwijderen om de vloer voor te bereiden op renovatie

Stap 1- Twister™ Hybrid Black
Verwijder ribbels, putjes en krassen met water en Twister™ Hybrid Black. 
Ong. 1 min/m2 (1 min/10 ft2) of herhaal 6-10 keer.

Stap 2 - Twister™ Hybrid Red
Voltooi het proces met water en Twister™ Hybrid Red. 
Ong. 1 min/m2 (1 min/10 ft2) of herhaal 6-10 keer.

Gemiddeld belopen vloeren = <4000 bezoekers / dag                          Intensief belopen vloeren = >4000 bezoekers / dag




