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HET STRIPPEN VAN (LINOLEUM) VLOEREN 
 
 
Regelmatig  krijgt onze buitendienst vragen over het strippen oftewel grondig reinigen van met name linoleum of 
marmoleum vloeren. De meest gestelde vraag is waar allemaal aan moet worden gedacht voorafgaand aan en 
tijdens het strippen van dit soort  vloeren. 
Om alle vragen in een keer te beantwoorden is  bijna onmogelijk. Echter, door onderstaande aanwijzingen 
nauwgezet op te volgen, zijn er bij deze bewerking normaliter geen problemen te verwachten. 
 
 
Controle vooraf 
-  Op welke ondergrond is de beschermlaag aangebracht? 
-  Waar bestaat de te verwijderen beschermlaag uit? 
-  Heeft men in het verleden een primer of iets dergelijks 

aangebracht? 
-  Wat is de conditie van de ondergrond en wat is de 

conditie van de eventuele lasnaden? 
-  Wat is de conditie van de oude beschermlaag? 
- Is het mogelijk dat de stripperoplossing per ongeluk 

onder het linoleum, de plinten of niet te verwijderen 
meubilair kan komen? 

 
 
De stripperoplossing 
De meeste vloeren verdragen geen stripperoplossingen 
met een pH-waarde boven de 10,5. Wij raden dan ook aan 
om een oplossing van maximaal 5 – 10 % van een licht-alkalische reiniger zoals bijvoorbeeld Cetemax BL – 2 te 
gebruiken. Het gebruik van lauwwarm water (ca. 40 °C) versterkt de reinigende werking. Bij zeer sterk vervuilde 
vloeren kan, indien de ondergrond dit toelaat (plavuizen etc.), een 5 – 10 %-ige oplossing van een sterk-
alkalische reiniger zoals Cetemax IR gebruikt worden. 
 
 
Voorzorgsmaatregelen 
- Voorkom dat de stripperoplossing onder het ondergrondmateriaal kan komen. Denk hierbij aan linoleum 

waarvan de naden (nog) niet zijn gedicht (gelast) of waarbij de naden hebben losgelaten. 
- Zorg dat de stripperoplossing niet op die plaatsen kan stromen waar het niet gewenst is; dit is eenvoudig te 

voorkomen door bijvoorbeeld met gevouwen (schilders)tape een verhoging te creëren. 
- Ontdoe de te strippen ruimte zoveel mogelijk van meubilair, planten etc. en verwijder losse vervuiling met een 

stofzuiger of een stofwisser. 
- Plak moeilijk of niet-verplaatsbaar meubilair en niet-aansluitende plinten af met waterbestendige tape. 
- Voorzie de vloer rondom het te strippen oppervlak van een schoonloopmat of plastic folie met voldoende 

oppervlak voor het plaatsen van machines en overige apparatuur. Leg hierop dweilen voor het afvegen van 
schoenzolen etc. Bevestig de schoonloopmat of het folie met tape op de grond om verschuiven tegen te gaan. 

- Baken het werkoppervlak af met waarschuwingsborden of sluit de ruimte waar moet worden gestript af voor 
doorgaand verkeer. 
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Uitvoering 
- Week de vloer in met de stripperoplossing vanaf de plaats waar men kan beginnen met waterzuigen zonder in 

de stripperoplossing te lopen of zonder dat de wielen van de waterzuiger hierin komen. Over het algemeen is 
dit bij een deur. 

- Bevochtig maximaal een oppervlak van 50 m²; verdeel grotere oppervlakken in vakken. Laat het oppervlak 
tijdens de inwerktijd niet indrogen. 

- Schrob het vrije oppervlak met een masserende beweging van de machine en zuig het gelijktijdig, achter de 
schrobmachine aan, grondig droog. Indien er nog (glanzende) plekken van de beschermlaag aanwezig zijn, 
bevochtig deze dan ter plaatse met de stripperoplossing en schrob de plekken nogmaals. Houdt met de 
machine en de waterzuiger dezelfde routing aan als bij het in de week zetten om indroging te voorkomen. 

- Nadat de vloer is ontdaan van de oude beschermlagen moet deze één 
of soms zelfs meerdere malen grondig worden gespoeld met (bij 
voorkeur warm) schoon water. Gebruik hiervoor bij voorkeur een 
schrobborstel en de schoongemaakte vloeistoftank. Meet vervolgens 
met pH-papier (of met een pH-meter) het ondergrondmateriaal. Deze 
pH moet neutraal (pH 6 – 8,5) zijn. Indien de pH toch nog te hoog is, 
dient er opnieuw gespoeld en gemeten te worden, net zolang tot de 
pH-waarde neutraal is. 

- Zuig vervolgens de vloer grondig droog en breng een nieuwe 
beschermlaag aan (bijvoorbeeld het product Cetemax SGE-H-Extra).  

- Repareer na verloop van tijd eventueel gevormde kleine 
beschadigingen in de beschermlaag door het reinigen met een 
glansonderhoudsreiniger (zoals het product Cetemax Eupalin).  
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