
 
 

 

Onderhoudsadvies 

Vixx 

Onze Vixx collectie wordt vervaardigd met de grootst mogelijke zorg voor kwaliteit. De Vixx 

collectie is permanent brandvertragend, 100% waterdicht en heeft een zeer hoge slijtvastheid en 

lichtechtheid. 

Onze collectie is door een onafhankelijk instituut getest om zo te voldoen aan de hoogst gestelde 

eisen binnen de project markt. 

Handige informatie 

 

• Het direct verwijderen van vervuiling maakt het verwijderen van vlekken gemakkelijker 

• Vixx blijft langer schoon door het af en toe met een vochtige lauw/warme doek af te nemen 

• De Vixx delen die in aanraking komen met de huid (b.v. gestoffeerde armleggers) af en toe 

afnemen met warm water in combinatie met Nirocleaner om de achtergebleven huidvetten te 

verwijderen 

• Vixx kan gemakkelijk en goed schoon gemaakt worden met Nirocleaner of een andere alkalisch 

schoonmaakmiddel 

• Desinfecteren bij voorkeur met chloor oplossingen (tot 1000 ppm). Volg hierbij goed de instructies 

van de fabrikant van het desinfectiemiddel. 

• Vixx niet reinigen met alcoholhoudende desinfectiemiddelen. Dit kan op termijn uitdroging en 

scheuren van het product veroorzaken. 

• Vixx is goed bestand tegen bloed, urine en ontlasting* 
(* ontlasting kan eventueel vlekken achterlaten bij gebruik van zware medicatie) 

 

Schoonmaken 

 

• Breng de Nirocleaner of ander alkalisch schoonmaakmiddel verdund aan op een doek of spons 

en reinig hiermee het oppervlak, vastzittend vuil komt makkelijker los als je de aangebrachte 

Nirocleaner een paar minuten laat intrekken. 

• Bij zeer lichte vervuiling is afnemen met lauwwarm water meestal voldoende, alleen bij ernstige 

vervuiling of desinfectie een reinigingsmiddel gebruiken 

• Gebruik voldoende water! 

• Gebruik bij hardnekkig of vastzittend vuil een (afwas) borstel 

• Oppervlakte goed naspoelen met schoon water om de zeep resten te verwijderen, 

achtergebleven zeep resten zorgen voor een snellere vervuiling. 

• Na reiniging met een goed vocht absorberende (hand)doek het achtergebleven water van de 

bekleding verwijderen 

 

Heb je interesse in de Vixx dan staat het team van Oniro voor je klaar voor het geven van 

presentaties, het verzenden van stalen en het beantwoorden van al je vragen. 

We delen graag onze kennis en ervaring. 


