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Wie gebouwen beheert, weet hoe arbeidsintensief – en dus 
kostbaar – het dagelijkse onderhoud is. Efficiënte schoon-
maakmethoden en hoogwaardige reinigingsproducten 

zorgen dan ook voor een directe kostenbesparing. Maarten van Vliet 
is marketing coördinator bij 3M België. Hij is verantwoordelijk voor 
het Own the Floor-concept en nauw betrokken bij de introductie van 
de nieuwe Scotchgard Floor Protectors: “Groot periodiek onder-
houd kun je voortaan achterwege laten, want compleet strippen van 
de oude laag hoeft niet meer. Tussentijds kun je de glans terugha-
len door de vloer met een ultra high-speed machine te behandelen. 
Ongeveer één keer per jaar breng je een nieuwe laag aan waar de 
vloer dof is gelopen.” 

De nieuwe nano-protectors zorgen voor een glanzende vloer die 
veilig is én mooi schoon blijft. Van Vliet: “De Scotchgard Floor Pro-
tectors hebben uitstekende antislip-eigenschappen en helpen dus 
glijpartijen voorkomen. Ze beschermen de vloer bovendien tegen 
veel voorkomende vlekken van frisdranken, alcoholhoudende hand-
zepen, koffie, wijn en urine.” Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar: 
een is bestemd voor stenen vloeren zoals marmer, beton en natuur-
steen, de andere is bedoeld voor linoleum, pvc en vinyl vloeren. 
“De eindgebruikers zijn lovend over het eindresultaat,” aldus Van 
Vliet. “De vloeren zien er na de behandeling perfect uit en behou-
den hun glans ook tijdens intensief gebruik.” De Scotchgard nano-
coating is tien keer sterker dan een traditionele acrylwas en is dus 
beter bestand tegen krassen. Van Vliet: “Ze zijn bovendien beter te 
verwijderen, omdat je de nano-coating ook plaatselijk kunt bijwer-
ken”. 

Schoonmaakmarathon
De Scotchgard Floor Protectors vormen een belangrijke aanvul-
ling op het Own the Floor-concept van 3M. Van Vliet: “We willen de 
schoonmaakbranche een compleet systeem oplossingen bieden, 
waarmee sneller en gemakkelijker kan worden gewerkt mét een 
hoogwaardig eindresultaat.” 

Compleet strippen van de vloer is voortaan 
overbodig:  slechts twee lagen van de nieuwe 
Scotchgard Floor Protectors zorgen ervoor 
dat alle soorten vloeren langdurig bestand 
zijn tegen slijtage, krassen en vlekken. 
Tussentijds bijwerken is bovendien in een 
handomdraai gebeurd. De Scotchgard 
Floor Protectors maken deel uit van het 
Own the Floor-concept van 3M. Dit is een 
compleet systeem oplossingen, waarmee 
het beschermen, schoonmaken en 
onderhouden van vloeren gemakkelijker, 
efficiënter én goedkoper wordt. 
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www.cleaningmarathon.eu 

Preventie, reinigen en onderhouden van vloeren

Snel en efficiënt werken met het 3M Own the Floor-systeem
Als het aan 3M ligt, wordt de nieuwe website www.cleaningmara-
thon.eu een belangrijk startpunt voor facility managers en schoon-
maakorganisaties. Hier is alle relevante informatie verzameld en 
hier begint een systematische analyse van het schoonmaak- en 
onderhoudsproces. Wie dat wil, kan via de website bijvoorbeeld een 
gratis test aanvragen voor behandeling van een vloervak met de 
nieuwe protector, maar ook zijn huidige huurcontract voor entree-
matten onder de loep nemen. Binnen enkele muiskliks wordt dui-
delijk waar geld kan worden bespaard. Daarnaast biedt 3M veel 
ruimte voor uitwisseling van praktijkervaringen: “Zeker in onze 
branche is de praktijk nog altijd de beste leermeester,” vindt Van 
Vliet. “Daarom besteden we veel aandacht aan praktijkervaringen 
en willen we onze relaties de gelegenheid bieden hun ervaringen 
uit te wisselen.” Daarbij spelen ook sociale media een essentiële 
rol. Van Vliet: “Wij willen onze kennis graag delen. Op LinkedIn heb-
ben we bijvoorbeeld een discussiegroep waar verdelers en schoon-
maakbedrijven bepaalde toepassingen met elkaar kunnen evalue-
ren en via YouTube, Facebook en Twitter houden we onze relaties op 
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Daar hebben we ook demon-
stratievideo’s en productinformatie opgenomen.” 

Bespaar geld met Nomad inkommatten
Alle relevante producten en systemen zijn binnen Own the Floor 
ondergebracht in vier categorieën: voorkomen, reinigen, bescher-
men en onderhouden. Alles is op elkaar afgestemd voor een opti-
maal eindresultaat. “Om te voorkomen dat er veel vuil naar binnen-
komt, hebben we bijvoorbeeld een uitgebreid assortiment Nomad 
inkommatten. De matten houden vuil en vocht vast en onttrekken 
het aan het zicht. Ze zijn bovendien gemakkelijk te reinigen. Via een 
handige online tool op www.cleaningmarathon.eu kunnen facility 
managers gemakkelijk hun ideale vloermat selecteren en bereke-
nen wat ze met een goede mat kunnen besparen,” aldus Van Vliet. 
Ook op het gebied van reiniging heeft 3M een compleet assortiment 
oplossingen: “We hebben een volledig pakket vloerpads, zodat er 
voor iedere ondergrond een geschikte pad beschikbaar is. Daar-

naast hebben we diverse innovatieve materialen en syste-
men ontwikkeld onder de naam Easy Clean systeem. Op de 
website hebben we alle productinformatie overzichtelijk bij 
elkaar gebracht.” 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de nieuwe Scotchgard 
Floor Protectors en het Own the Floor-concept op 
www.cleaningmarathon.eu 

Daar vindt u ook links naar de diverse sociale media 
met meer informatie van gebruikers en demonstra-
tievideo’s en kunt u een afspraak inplannen met het 
demo-team. 

Own the Floor biedt een compleet systeem oplos-
singen, waarmee sneller en gemakkelijker kan 
worden gewerkt, met een beter eindresultaat.

Test zelf de Scotchgard Floor Protectors!
En maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak 
met het demonstratieteam via de website 
www.cleaningmarathon.eu 
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