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Onderhoudadvies gelakte vloeren
Droog en vochtige onderhoud,
dagelijks / wekelijks
• Stofzuig, wis of veeg de vloer dagelijks om zand
en vuil zo snel mogelijk weg te nemen.
• Reinig alleen vochtig indien echt nodig. Gebruik
daarbij een goed uitgewrongen Microvezeldweil
zoals bv. Vileda dweil systeem.
• Laat gemorste vloeistoﬀen niet te lang liggen.
• Gebruik geen groene zeep, allesreinigers,
ammonia, azijn of andere agressieve
reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen uw
vloer na verloop van tijd aantasten en/of
verkleuringen
veroorzaken. Gebruik om die reden ook nooit een
stoomapparaat.
• Gebruik uitsluitend de onderhoudsproducten
zoals een neutrale parketreiniger voor gelakte
vloeren voor in het schoonmaakwater, een
Polish voor een beschermlaag voor de lak. Deze
producten zijn speciaal op elkaar afgestemd en
geven een blijvend mooi en duurzaam resultaat.
Universeel polish zijdeglans voor periodiek
onderhoud van gelakte vloeren
Bedoeld voor het aanbrengen van een extra
beschermlaag van gelakte behandelde vloeren.
• Verwijder eerst stof en los vuil met een
stofwisser of stofzuiger met borstelmond voor
gladde vloeren.
• Voeg ca. 60 cc parketreiniger toe aan 5 liter
warm water.
• Gebruik twee emmers: één met sop en één met
schoon water om de Microvezeldweil zoals bv.
Vileda dweil systeem uit te spoelen.
• De vloer vochtig (niet te nat!) reinigen en de
Microvezeldweil zoals bv. Vileda dweil systeem
geregeld uitspoelen en uitwringen.
Laat de vloer goed drogen alvorens u gaat
polishen.

Polishen:
De polish zijdeglans puur (onverdund) over de
gehele vloer aanbrengen. Doe dit gelijkmatig niet
te dun met een polishvacht of polisverdeler.
Doe dit in de lengterichting van het hout.
Laat de vloer geheel drogen (niet nawrijven).
Droogtijd ca 30 minuten afhankelijk van temp. en
RLV% .
• Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen,
verdunners, schuurmiddelen of op ammoniak
gebaseerde schoonmaakproducten. Deze
kunnen schade w.o. verkleuringen veroorzaken.
• Zorg dat er geen water op de vloer en/of in de
naden achterblijft. Frequent of buitensporig
gebruik van water zal de vloer direct of later
aantasten qua schade of uitstraling.
Nogmaals:
gebruik altijd een microvezeldoek bij het vochtig
reinigen!
Gebruik altijd een parketreiniger speciaal voor
gelakte parketvloeren!
Zet de vloer regelmatig in de polish!
Na verloop van tijd ca elke 2 jaar ontstaan er
stapellagen in de polish (5-6 lagen). Deze dienen
gestript/verwijderd te worden
I.v.m. de kwaliteit, uitstraling en levensduur voor
de lange termijn adviseren wij dit periodieke
onderhoud door een professional uit te laten
voeren. Dit komt uw houten vloer ten goede!
Indien u schoonmaakproducten nodig heeft
kunt u deze altijd via onze webshop
(—>onderhoud gelakte vloeren) snel en
makkelijk bestellen.

Sfeermakers met vloeren
www.sfeermakersmetvloeren.nl info@sfeermakersmetvloeren.nl
facebook/sfeermakersmetvloeren

