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ONDERHOUDSWIJZER
STEP PARKET EN KURKLAKKEN
Vloeren die zijn afgewerkt met een STEP PARKET of KURKLAK zijn verrassend eenvoudig in onderhoud. Regelmatig dweilen met de STEP
MILDE REINIGER volstaat. Laat geen zeepresten achter en zodoende blijft je vloer zijn oorspronkelijke uiterlijk houden.
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.
• Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van beschermviltjes of wieltjes.
Droog en nat onderhoud:
• Stofzuig, veeg of wis de vloer dagelijks (zand en vuil werken als schuurpapier).
• Reinig alleen vochtig indien noodzakelijk. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil.
STEP Milde Reiniger:
• Voor het streep loos reinigen van met STEP afgewerkte vloeren.
• Laat geen zeepresten achter.
• Behoudt ook op lange termijn het uiterlijk van de gekozen glansgraad van STEP.
Floor Polish:
STEP FLOOR POILISH geeft extra bescherming aan de laklaag. STEP FLOOR POILISH kan in tegenstelling tot de meeste polishes van andere,
desgewenst al na 16-24 uur na de laatste laklaag aangebracht worden.
• Verwijder stof en vuil met stofzuiger, wisser of veger.
• Gebruik een vachtwisser, een polishhoes of een vochtige, uitgewrongen dweil om een rubberen wisser.
• Breng STEP FLOOR POILISH onverdund en gelijkmatig aan.
• Breng de eerste keer na gebruik van STRIP twee dunne lagen aan met een verbruik van ca. 1 liter per 60m2.
• Breng eerst een laag in de breedterichting en na minimaal een uur drogen een tweede laag in de lengterichting.
• Tussentijds volstaat het om één laag aan te brengen met een verbruik van ca. 1 liter per 40m2.
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 STEP STRIP kunnen in dat geval 1 à 2 nieuwe lagen RIGOSTEP PARKET of KURKLAK 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.
STEP STRIP:
STEP STRIP is een krachtig reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van STEP FLOOR POLISH. Ook inzetbaar voor een incidentele
intensieve reiniging. STRIP nooit voor de normale reiniging toepassen.
STEP STRIP breekt de polish lagen 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 STEP STRIP. Schenk speciaal aandacht aan de randen langs de plinten en aan de hoeken. De
polish wordt daar niet ‘weg gelopen’.
Strippen
• Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
• Voeg, al naar gelang de vervuiling, 1 liter STRIP toe aan 5 tot 10 liter warm water.
• De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) schrobben met een boenmachine met dunne blauwe pad.
• Laat een kwartier inwerken en verwijder het opgeloste vuil met een waterzuiger.
• Bij sterk verontreinigde vloeren en bij kurkvloeren met veel reliëf het ‘strippen’ één tot twee keer herhalen. Tot slot altijd nadweilen met
schoon warm water, want er mogen op de vloer geen restanten STRIP achterblijven.
• Na behandeling de vloer minimaal 8 uur laten drogen alvorens nieuwe STEP FLOOR POLISH aan te brengen.

De verstrekte informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld en correct op de datum van uitgifte. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd
in nieuwere versies. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend. Aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de
beoogde toepassing.
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DAGELIJKS
Droog Reinigen
Zo nodig ook vochtig afnemen

Stoffer / stofzuiger.
Zo nodig vloer ook afnemen met
lichtvochtige mop / dweil.

STEP MILDE REINIGER.

WEKELIJKS
Vochtig reinigen

Langzaam draaiende borstelmachine
(medium harde borstel of witte pad) of
mop/dweil
Wees spaarzaam met water!

Vuil schrobwater verwijderen

Waterzuiger of mop/dweil

Drogen

Vloer niet naspoelen.

1 x PER JAAR
Grondige reiniging

Vuil schrobwater verwijderen
Naspoelen

STEP MILDE REINIGER.

Langzaam draaiende borstelmachine
(medium harde. borstel of blauwe pad) Rig
enkel minuten laten inwerken op de vloer.
Wees spaarzaam met water!
Waterzuiger of mop/dweil

RIGOSTEP STRIP.
(1:8 in water)

Restanten strip verwijderen
Wees spaarzaam met water!
Vachtwisser

Schoon water.

Polish aanbrengen
RigoStep Polymer FLOOR POLISH Matt
(uitsluitend indien is gekozen voor een
1 liter op 40-60 m2)
Polish protectie!)
Bovenstaand onderhoudsschema is ter indicatie. Bij een sterke vervuiling is een tussentijdse grondige reiniging noodzakelijk.
Belangrijke 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 STEP STRIP bij voorkeur een schrobmachine en een waterzuiger.
• STEP STRIP is beslist geen schoonmaakmiddel voor de dagelijkse reiniging! Lak kan door veelvuldig gebruik van STEP 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 STEP FLOOR POLISH aanbrengen.
• Betreedt de vloer niet zolang de onderhouds- en reinigingsmiddelen nog nat zijn.
• De beste resultaten verkrijgt u met de originele STEP STEP 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 STEP STRIP een polishes van andere merken worden verwijderd.

De verstrekte informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld en correct op de datum van uitgifte. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd
in nieuwere versies. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend. Aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de
beoogde toepassing.

