BOWLING ONDERHOUD
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BOWLING BALLEN
Reinig de bowling ballen 1x per week met behulp van een doek en een mix van CLEANER en water (mengverhouding
1:50).

SCHOENEN
Spray elke dag de binnenzijde van de schoenen in met SPORTDEODORISER.
U kunt eventueel een spuitbus SPORTDEODORISER bij de schoenenkast zetten zodat de gasten indien gewenst zelf
de schoenen kunnen sprayen.

APPROACH
Verwijder elke dag met behulp van een DROGE KATOENEN VLAKMOP het stof van de approach.
Reinig 1x per week de approach met behulp van een VLAKMOP welke geschikt is voor klam / vochtig reinigen in
combinatie met een CLEANER. Gebruik hiervoor een mix van CLEANER en water (mengverhouding 1:50).

BANEN
Om de 2 tot 3 dagen dient u de banen te reinigen met behulp van een
VLAKMOP welke geschikt is voor klam / vochtig reinigen in combinatie met
een CLEANER. Gebruik hiervoor een mix van CLEANER en water
(mengverhouding 1:20). Haal met de vlakmop alle stof en olie van de banen.
Na het reinigen van de banen dient u te wachten tot deze volledig droog zijn.
Daarna dient u de banen te oliën. Maak hiervoor gebruik van BAANOLIE. Houd
de spuitbus baanolie op +/- 30 cm van de baan en spuit de olie in een golvende
beweging op de baan. Breng de olie uitsluitend aan op het gedeelte vanaf de
PIJLEN en tot 1 meter van de ‘foul line’! (zie tekening).
Wrijf vervolgens de olie met een OLIE MOP uit over het ingespoten
baanoppervlak.
Let op!! De eerste meter vanaf de ‘foul line’ dient om uitglijden te voorkomen
vrij te zijn van olie!
Gebruik voor het uitwrijven van de baanolie een KATOENEN VLAKMOP welke u
uitsluitend voor dit doel gebruikt!

GOTEN
Om de 3 tot 5 dagen dient u het stof uit de goten te verwijderen. Gebruik
hiervoor een droge GOOTMOP.
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GOOTMOP
Voor het reinigen van de goten

KATOENEN VLAKMOP (droog)
Voor het verwijderen van stof van de banen en approach.
Uitsluitend droog gebruiken!

OLIE MOP
Voor het aanbrengen en uitsmeren van de olie (lane conditioner) op het voorste
gedeelte van het baanoppervlak. (zie instructie)
Gebruik de mop uitsluitend voor de baanolie – lane conditioner!

VLAKMOP (klam / vochtig)
Voor het klam / vochtige reinigen van banen en approach.
Gebruiken in combinatie met water en cleaner.

CLEANER
Voor het klam / vochtig reinigen van banen en approach.
Gebruik de cleaner in combinatie met de vlakmop voor klam / vochtig reinigen.
Mengverhouding 1:20 voor verwijderen van olie van de banen
Menverhouding 1:50 voor overige toepassingen.

SPORTDEODORISER – SCHOENSPRAY
Voor het fris en hygienisch houden van de schoenen

LANE CONDITIONER – BAANOLIE
Voor het inoliën van de banen (zie instructie)
Gebruik voor het aanbrengen van de olie

BCE BV – TEL: 0162-691020 – INFO@BCEBV.NL

