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ThéfAPP Floor Protect onderhoud 
 

ThéfAPP Floor Protect, de werking; 

 
Door behandeling van minerale ondergronden met ThéfAPP FloorProtect worden 

deze in hoge mate resistent tegen opname van vervuilende vloeistoffen en 
aanhechting van kauwgom. ThéfAPP FloorProtect verhoogt de 

oppervlaktespanning van de ondergrond zodanig dat vloeistoffen minder 
indringen en vervuiling zoals kauwgom eenvoudiger weg te nemen is.  
ThéfAPP FloorProtect laat de poriën open zodat het oppervlak kan blijven 

ademen. 

 

Théfapp Floor Protect, het effect; 
 
1. De bescherming werkt vooral tegen vloeistoffen en kauwgom. De ThéfAPP 
behandeling biedt geen bescherming tegen vastgelopen vuil dat door 

voetgangers of verkeer in het oppervlak wordt gelopen/gereden. Het oppervlak 
moet dan nat gemaakt worden om de vaste vuildeeltjes los te weken en er moet 
voldoende (warm) water zijn om deze vaste vuildeeltjes af te voeren. Wij 

adviseren APP FloorCleaner ter ondersteuning van de reiniging.  
 

2. Na het aanbrengen van ThéfAPP Floor Protect zullen vloeistoffen op het 
oppervlak gaan parelen en het oppervlak een ‘droog’ aanzicht geven. Afhankelijk 
van de omstandigheden (hoeveelheid verkeer, UV-licht, frequentie van het 

schoonmaken) zal dit parelend effect geleidelijk afnemen. De effectiviteit van de 
bescherming zal niet verminderen. De interne bescherming blijft onaangetast 

door de werking van de Théfapp FloorProtect en is langdurig werkzaam. 
 
3. ThéfAPP FloorProtect blijft damp open; de poriën zijn dus niet afgesloten. 

Hierdoor kunnen onder hoge druk vloeistoffen binnendringen in het behandelde 
oppervlak. Vermijd daarom het reinigen met een tè hoge druk. Voorkom dat 

gemorste vervuilende vloeistoffen lang blijven liggen op de ondergrond en 
voorkom liefst dat deze opdrogen, waardoor de resterende, in de vloeistof 

aanwezige vaste stoffen achterblijven op het oppervlak. Reageer dus tijdig op 
zware vervuiling en voer bij een regelmatige vervuiling de reinigings-frequentie 
op. Het gebruik van APP FloorCleaner zal het effect van ThéfAPP FloorProtect 

versterken.  
 

4. De verwijdering van kauwgom hangt van een aantal factoren af zoals van het 
type kauwgom (er zijn meer dan 200 soorten), de ruwheid van het oppervlak, 
en van omstandigheden als vochtigheid, temperatuur enzovoort.  

De beste methode voor de verwijdering van kauwgom van een met ThéfAPP 
FloorProtect behandelde vloer is door gebruik te maken van stoomreiniging, of 

droog af te steken. 
Zorg ervoor dat bij het verwijderen van kauwgom geen resten van de kauwgom 
achterblijven in de structuur van de ondergrond.  
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ThéfAPP Floor Protect, advies; 
 
Na meerdere jaren blootstelling aan UV, mechanische slijtage en chemische 

reiniging zal de ThéfAPP FloorProtect geleidelijk aan minder effectief worden. De 
snelheid waarmee de werking van de impregnering afneemt is in afhankelijk van 
de vloerbelasting. Zichtbaar zal er niets aan de ondergrond veranderen, tijdens 

de reiniging zal men merken dat dit steeds lastiger zal gaan. Het gebruik van 
APP FloorCleaner als reiniger zal het effect van ThéfAPP FloorProtect verlengen 

en versterken.  
Indien de reiniging na verloop van tijd niet meer naar wens verloopt kan een 
nieuwe behandeling met ThéfAPP FloorProtect worden uitgevoerd. 

 
In geval van twijfel, vraag ons advies, wij staan u graag te woord. 

 
 
 

Bedrijfsinformatie 
 

Naam: APP All Protect B.V.  

Adres:  Het Riet 9 
Postcode: 5431 NL  

Plaats: Cuijk 
Telefoon: 0485 315621 

Fax:  0485 313703 
E-mail: info@appallprotect.nl 
Web:     www.app-protect.com 
 
 
De informatie in dit product informatieblad is gebaseerd op onze ervaring en testen. Het 
vertegenwoordigd de recentste informatie beschikbaar ten tijden van druk, maar is geen garantie 
van juistheid van wat er staat of wordt beweerd, nog wordt verantwoordelijkheid genomen 
waarvoor deze informatie gebruikt wordt. APP behoudt het recht om deze informatie parameters 

ten alle tijden te wijzigen zonder notificatie. 
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