
 
   
   
   
   
   
  

LAGUNA ONDERHOUDSINSTRUCTIES 

De onderzijde van de mat is zo gemaakt dat het water via alle richtingen kan weglopen naar 
de afvoer.  De Laguna zorgt voor een antislip, comfortabel loopvlak voor blote voeten verkeer. 
Het is duurzaam en oliebestendig vinyl mat en vereist alleen  eenvoudig onderhoud. 

Laguna mat heeft open constructie. De open constructie maakt het mogelijk water weg te 
laten vloeien op de vloer onder het loopoppervlak,  waardoor een droger en veiliger loopvlak 
ontstaat. Het maakt de Laguna bij uitstek geschikt voor natte ruimtes. 

Frequent onderhoud:  

De frequentie van de reiniging is afhankelijk van het verkeersvolume. Hoe hoger de 
verkeersintensiteit, de hoe hoger de frequentie van het schoonmaken zou moeten zijn. Als een 
algemene regel moeten natte ruimte mat wekelijks worden gereinigd in ruimtes met  een veel 
verkeer.  

Borstel of nat-mop de bovenkant van Lagune mat regelmatig. Als er voldoende drainage is 
kan de mat ook worden afgespoeld of met hoge druk worden gereinigd.  

 

Periodiek:  

Ook de frequentie van het 
periodiek onderhoud is onderhevig 
aan de intensiteit waarmee de 
ruimte wordt gebruikt.  

De lichtgewicht Laguna mat is 
eenvoudig op te rollen voor het 
onderhoud van de ondervloer. 
Verwijder de mat door deze op te 
rollen.  Bij grotere installaties raden 
we aan de Laguna in delen of in 
banen op te rollen.  

Het is meestal niet nodig de 
matten op te tillen en te 
verwijderen. Rol een gedeelte van 

de mat op, reining en plaats de Laguna antislipmat terug om vervolgens het volgende 
gedeelte te reinigen. Het onderhoud van de onderliggende vloer kunt u op de door u 
gewenste wijze uitvoeren.   
 
De Laguna  anitslipmat is van vinyl en is niet bestendig tegen reiniging met bijtende stoffen 
zoals thinner, schoonmaak alcohol, etc).  
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Vervanging / reparatie:  
Als tegels versleten raken of als ze beschadigd zijn, kunnen de individuele tegels worden 
vervangen,  Door interlocking modulair systeem, is het zeer gemakkelijk om een beschadigde 
tegel te vervangen.  
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