
Reinigen van KRAIBURG 
melkstalmatten

REINGINGSVOORSCHRIFTEN 

Om het potentieel van KRAIBURG-matten volledig te benutten,
is regelmatig en goed reinigen vereist (vergelijkbaar met het
onderhouden van technische apparaten / machines).
Hierdoor behouden de matten hun grip en blijven ze schoner.

Het doel van reiniging:

Indeling van vervuilingsmate in drie categorieën:

•  Goede, blijvende schone en hygiënische matten
•  Houd schoonmaakinspanningen en -kosten binnen redelijke grenzen
•  Behoudt de functie van de vloer

Grof vuil: 
Mengsel van mest en urine

Organische vervuiling:
Mest, melk, vetten, eiwitten, dipmiddel

Minerale vervuiling:  
Kalkaanslag, roest, urine, ...

Mechanische reiniging met water
›  Grof vuil afschuiven / 
    wegspoelen
›   bij voorkeur met de 
   hogedrukreiniger

Gebruik van alkalische schuimrei-
nigers 
›  werken ontvettend en bindt het vuil

Gebruik van zuur schuimreinigers
›  lost aanslag op en bevat desinfecte-
   rende bestanddelen

alkalisch zuur

Tip: Gebruik van schuimlans op uw hogedrukreiniger
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Door KRAIBURG aanbevolen reinigingsprotocol:

! Let op voordat u reinigingsmiddelen gebruikt:
•  Volg de instructies op het bijgevoegde product/veiligheidsinformatieblad
 (juiste behandeling, verdunning, blootstellingstijd, ...)

•  Draag persoonlijke beschermingsmiddelen: 
 Veiligheidsbril, handschoenen, schort, ...

•  Gebruik middelen die zacht zijn voor het materiaal en controleer de 
    compatibiliteit (Rubber, zink, melktechniek, ...) 
 Voor de compatibiliteit met de rubberen matten geldt in het 
    algemeen het volgende:
 KRAIBURG rubberen matten hebben over het algemeen een zeer hoge
 bestendigheid tegen reinigingsmiddelen (hoogwaardige kwaliteit 
 grondstof uit bandengranulaat)
•  Afvalwaterafvoer: in de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie, 
    of volgens de respectievelijke wettelijke bepalingen

Disclaimer:
Dit is een aanbeveling op basis van persoonlijke ervaring. KRAIBURG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actua-
liteit van de weergegeven informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor: 
overtredingen van wettelijke bepalingen. KRAIBURG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verstrekte Informatie.

Tip: werk een individueel reinigingsprotocol uit
• Aanpassen aan de omstandigheden bijv. Waterhardheid en soort 
   vervuiling, ...
• Ontwikkel een duidelijk, routinematig proces (houd protocol / checklist)
• Regelmatig uitvoeren – belangrijk voor hygiëne en functie van de mat
 ›  Hygiëne kost tijd en geld – geen / slechte hygiëne kost meer! 

Dagelijks:
Na het melken met een hogedrukreiniger grondig
schoonmaken

Elke 2-3 weken:
Schuimreiniging toepassen
›  alkalische en zuur schuimreiningingsmiddel 
   afwisselend gebruiken


