RIGOSTEP INFORMATIEBLAD

ONDERHOUDSWIJZER
GELAKTE VLOEREN (volgens DIN 18356)

Lees de aanwijzingen op dit informatieblad en op de verpakkingen van de RIGOSTEP onderhoudsproducten goed door.
Bewaar dit blad bij uw RIGOSTEP onderhoudsmiddelen of op een handige plaats, zoals bijvoorbeeld in de meterkast.
Uw mooie vloer heeft met RIGOSTEP een duurzame en zeer bestendige bescherming gekregen. Uiteraard moet u uw vloer
ook onderhouden. Deze onderhoudswijzer behandelt het onderhoud van een RIGOSTEP LAKVLOER. Dit onderhoud kenmerkt
zich door droog reinigen met een stofzuiger en/of stofwisser en lichtvochtig reinigen met CLEANGLOSS. Naar behoefte dient
de vloer te worden opgefrist met FLOOR POLISH.

1. NA HET LAKKEN
•
•
•
•
•

Beloop de vloer pas na 1 nacht (12 – 14 uur) drogen.
Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van zware meubelen.
Het duurt 1 à 2 weken voordat de lak volledig is doorgedroogd. Ontzie uw vloer in die tijd zoveel mogelijk.
Reinig de vloer die periode alleen droog en veelvuldig en neem gemorste vloeistoffen direct op.
Daarna is de lak volledig doorgehard en bestendiig, kunt u de vloer vochtig reinigen en mag u kleden neerleggen.

2. PREVENTIEF ONDERHOUD
•
•

•

Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
Leg ook matten of kleden op plaatsen waar extreme belasting plaatsvindt. Gebruik bij (bureau) stoelen met wieltjes
eventueel een beschermende onderlegger.
Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van beschermviltjes.

3. DROOG EN NAT ONDERHOUD
•
•
•
•

Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg de vloer daarom dagelijks.
Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
Reinig alleen vochtig indien noodzakelijk. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil.
Gebruik op uw gelakte vloer geen andere onderhoudsproducten dan van RIGOSTEP. Gebruik ook geen groene
zeep, allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen die uw vloer kunnen aantasten en/of
verstoringen kunnen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen ook nooit een stoomapparaat.

4. VOEDEN MET POLISH

Zorg ervoor dat op de laklaag altijd een dun laagje RigoStep FLOOR POLISH aanwezig is. FLOOR POLISH vangt vuil en vlekken
op, vult de onvermijdelijke gebruikskrasjes en verlengt de levensduur van de laklaag.
TIP: breng de eerste laag FLOOR POLISH aan voordat u weer gaat inruimen.

4. TIJDIG OVERLAKKEN

Na verloop van jaren zal uw vloer een keer moeten worden overgelakt. Zorg ervoor dat dit tijdig gebeurt, in ieder geval
voordat de laklaag plaatselijk is doorgesleten. Dit is vooral van belang bij kurk-, vinyl-, linoleum- en betonlookvloeren, die in
tegenstelling tot de meeste parketvloeren niet kunnen worden afgeschuurd. Na grondig reinigen met STRIP kunnen in dat
geval 1 à 2 nieuwe lagen RIGOSTEP worden aangebracht om uw vloer weer voor jaren te beschermen. Repareer ook tijdig
kleine beschadigingen, die kunnen ontstaan door het vallen van een scherp voorwerp of door puntbelasting.

5. VERZORG UW VLOER REG ELMATIG

De onderstaande tabel kan als richtlijn dienen om het onderhoud af te stemmen op uw specifieke omstandigheden. Vraag
eventueel uw vloerenspecialist om nader advies. Op de achterzijde van dit blad staat per product aangegeven hoe het moet
worden toegepast en waarop gelet moet worden.
Onderhoudsrichtlijn RigoStep onderhoudsproducten (volgens DIN 18356)

RIGOSTEP

RIGOSTEP

FLOOR POLISH CLEANGLOSS
Matig belaste vloeren,
zoals woon- en slaapkamers.

ONDERHOUDSMIDDEL

REINIGER

OPFRISSEN EN HERSTELLEN
Naar behoefte.
1 à 2 keer per jaar

REINIGEN
Naar behoefte.
2 à 3 keer per maand

RIGOSTEP

STRIP

POLISHVERWIJDERAAR
INTENSIEF REINIGEN
Naar behoefte.
1 keer per 1 à 2 jaar

Middelzwaar belaste
vloeren,
zoals intensief gebruikte
woonkamers, trappen,
gangen, kantoren e.d.

Naar behoefte.
3 à 4 keer per jaar

Naar behoefte.
1 à 2 keer per week

Naar behoefte.
1 à 2 keer per jaar

Zwaar belaste vloeren,
zoals winkels, scholen en
restaurants e.d.

Naar behoefte.
4 à 8 keer per jaar

Naar behoefte.
Elke 1 à 2 dagen

Naar behoefte.
1 keer per 3 - 6 maanden

Rigo Special Coatings - U.P. Quality & En vironment b.v., Dokweg 40, 1976 CA IJmuiden.

Onderhoudssysteem RigoStep
RIGOSTEP FLOOR POLISH

lakvloer

HOUDT DE LAKLAAG IN TOPCONDITIE

RigoStep FLOOR POLISH geeft extra bescherming aan de laklaag. RigoStep FLOOR POLISH kan - in tegenstelling tot de meeste
polishes van andere fabrikanten - desgewenst al 16 -24 uur na droging van de laatste laklaag worden aangebracht.
•
Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
•
Gebruik een vachtwisser, een polishhoes of een vochtige, uitgewrongen dweil om een rubberen wisser.
•
Breng FLOOR POLISH onverdund en gelijkmatig aan.
2
•
Breng de eerste keer en telkens na gebruik van STRIP twee dunne lagen aan met een verbruik van ca. 1 liter per 60 m .
Breng eerst een laag aan in de breedte-richting en na minmaal een uur drogen een tweede laag in de lengte-richting.
2
•
Tussentijds volstaat het om telkens één laag aan te brengen met een verbruik van ca. 1 liter per 40 m .

RIGOSTEP CLEANGLOSS

VEILIGE, GLANSNEUTRALE REINIGER

RigoStep CLEANGLOSS is een op FLOOR POLISH afgestemde glansneutrale reiniger waarmee de vloer regelmatig kan worden
gereinigd zonder de laag FLOOR POLISH aan te tasten.
•
Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
•
Voeg een kopje (ca. 50 cc) CLEANGLOSS toe aan vijf liter warm water.
•
Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil of mop uit te spoelen.
•
De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen en de dweil/mop geregeld uitspoelen en uitwringen.

RIGOSTEP STRIP

VERWIJDERT OUDE POLISHLAGEN

Krachtig reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van vuil geworden RigoStep FLOOR POLISH. RigoStep STRIP breekt de
polishlagen af en maakt ze oplosbaar in water. Het verwijderen van de polish is noodzakelijk na 2 à 3 polish-behandelingen om
de opbouw van een te dikke polishlaag te voorkomen. Bovendien moet de vloer voorafgaand aan een overlakbeurt van alle
vet, vuil en polish ontdaan worden met RigoStep STRIP. Schenk speciaal aandacht aan de randen langs de plinten en aan de
hoeken. De polish wordt daar niet ‘weg gelopen’.
•
Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
•
Voeg, al naar gelang de vervuiling, 1 liter STRIP toe aan 5 –10 liter warm water.
•
De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) schrobben met b.v. een scrubby of met een boenmachine met dunne blauwe pad.
•
Laat een kwartier inwerken en verwijder het opgeloste vuil met een dweil of – beter - een waterzuiger.
•
De dweil/mop geregeld in schoon water uitspoelen en uitwringen
•
Bij sterk verontreinigde vloeren en bij kurkvloeren met veel reliëf het ‘strippen’ één tot twee keer herhalen.
• Na behandeling de vloer minimaal 8 uur laten drogen alvorens nieuwe FLOOR POLISH aan te brengen.

BELANG RIJKE TIPS
•
•
•
•

•

Op vochtgevoelige ondergronden, zoals parket en zwevende kurkvloeren, dient overvloedig watergebruik te worden vermeden om
vochtinwerking op de randen te voorkomen. Het strippen van dergelijke vloeren moet met weinig water (1 liter STRIP op 5 liter water)
worden uitgevoerd door meerder keren achterelkaar te schrobben en te spoelen.
Gebruik bij het reinigen met STRIP bij voorkeur een schrobmachine en een waterzuiger.
STRIP is beslist geen schoonmaakmiddel voor de dagelijkse reiniging! Lak kan door veelvuldig gebruik van STRIP verweken. Incidenteel
mag STRIP wel worden toegepast om plaatselijke sterke vervuiling, hardnekkige vlekken of strepen te verwijderen. Daarna naspoelen met
schoon water en na droging weer FLOOR POLISH aanbrengen.
Betreedt de vloer niet zolang de onderhouds- en reinigingsmiddelen nog nat zijn.
De beste resultaten verkrijgt u met de originele RIGOSTEP producten. Het gebruik van andere onderhouds- en reinigingsmiddelen kan
oppervlakte-storingen veroorzaken en een eventuele garantie in gevaar brengen. In de meeste gevallen kunnen door enkele keren
grondig te reinigen met STRIP een polishes van andere merken worden verwijderd.

DEZE RIGOSTEP PRODUCTEN ZIJN GESCHIKT VOOR ALLE MET POLISH EN REINIGER TE ONDERHOUDEN OPPERVLAKKEN
VUL NU ALVAST ONDERSTAANDE GEGEVENS IN OF VRAAG UW LEVERANCIER DIT TE DOEN.
BIJ EEN TOEKOMSTIGE RENOVATIE OF AANSPRAAK OP GARANTIE ZIJN DEZE GEGEVENS VAN BELANG.

Vloer gelakt d.d.
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