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Uw mooie vloer heeft met STEP lak een duurzame en zeer bestendige bescherming gekregen. Uiteraard moet u uw vloer ook

onderhouden. Deze onderhoudswijzer behandelt het onderhoud van een STEP LAKVLOER. Dit onderhoud kenmerkt zich door droog

reinigen met een stofzuiger en/of stofwisser en lichtvochtig reinigen met STEP Milde Reiniger.

Uw Rigostep vloer

Na het plaatsen

De vloer is na ongeveer 12 uur licht belastbaar /

beloopbaar en er kan voorzichtig overheen gelopen

worden. 

Het duurt 3 dagen voordat de vloer volledig kan worden

belast. Vloer NIET eerder afdekken met folie of tapijt. 

Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en

verschuiven van zware meubelen. 

Reinig de vloer in deze periode alleen droog en

veelvuldig. Neem gemorste vloeistoffen direct op. 

Na 3 dagen kunt u uw vloer volledig belasten. U kunt de

vloer nat reinigen en kleden mogen op de vloer gelegd

worden.

Prefentief onderhoud

Wij raden het aan om matten bij de buitendeuren te leggen om

zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden. 

Plaats in de keuken matten om vuil, vocht en vet op de vloer tegen te

gaan. 

Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van

beschermviltjes. www.floortecverlaan.nl/producten

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 met STEP Milde Reiniger. Gebruik

daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil. 

Gebruik op uw gelakte vloer geen andere

onderhoudsproducten dan van STEP. 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.

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 (alleen voor professioneel

gebruik) kunnen in dat geval 1 á 2 nieuwe lagen STEP lak

worden aangebracht om uw vloer weer voor jaren te

beschermen.

Belangrijke tips

Op vochtgevoelige ondergronden, zoals parket en zwevende kurkvloeren, dient overvloedig watergebruik te worden

vermeden om vochtinwerkingen 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. 

Reinig alleen met STEP Milde Reiniger. 

Betreed de vloer niet zolang de onderhouds- en reinigingsmiddelen nog nat zijn. 

De beste resultaten verkrijgt u met de originele STEP producten. Het gebruik van andere onderhouds- en reinigingsmiddelen

kan oppervlakte-storingen veroorzaken en een eventuele garantie in gevaar brengen.
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Droog reinigen

 
stofzuigen, stofwissen, vegen zand en vuil werken als schuurpapier

Dagelijks                                                              

Onderhoudswijzer Royl olie vloer

Gebruik                                                            Opmerkingen                                                             

 

Droog reinigen

 

Wekeliks                                                              Gebruik                                                            

stofzuigen 

alleen indien nodig vochtig reinigen

dweil of mop goed uitwringen

gebruik óf Royl voedende vloerzeep óf Royl milde reiniger

Opmerkingen                                                             

 

Vochtig reinigen

 Royl milde reiniger 50ml in 5L water

dweil of mop de vloer licht en regelmatig

uitspoelen

of Royl voedende vloerzeep 50ml in 5L warm

water. Dweil of mop de vloer licht vochtig en

regelmatig uitspoelen

gebruik twee emmers; één met sop en één met

schoon water om de dweil/mop in uit te

spoelen

 

Drogen

 

oppervlak goed laten drogen 
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Onderhoudswijzer Royl olie vloer

Jaarlijks                                                              Gebruik                                                            Opmerkingen                                                             

 

Droog reinigen

 

 

Intensief reinigen

 

 

Verwijderen van

vlekken

 

 

Plaatselijk bijwerken

 

 

Drogen

 

 

Aanbrengen

onderhoudsolie

 

stofzuigen hele vloer 

Royl intensieve reinig 200ml in 5L warm water

Dweil of mop de vloer licht vochtig en

regelmatig uitspoelen

laat ongeveer 15min in werken en verwijder het

opgeloste vuil met schoon warm water. De

dweil/mop geregeld in schoon water

uitspoelen en uitwringen

gebruik twee emmers; één met sop en één met

schoon water om de dweil/mop uit te spoelen.

dweil/mop goed uitwringen

Intensief reinigen met Royl intensieve reiniger

Vlek afwrijven met schuur spons met Linotyn of

zuivere gom terpentijn van Aquamaryn

Aanbrengen van Royl onderhoudsolie

alleen toepassen wanneer de vlek niet met

regulier onderhoud verwdijnt

Bij diepe verkleuringen of vlekken raadpleeg

uw Vloortec

Royl onderhoudsolie sprenkelen op een

schuurspons en intensief in het oppervlak

wrijven

Na aanbreng olie droogwrijven met pluisvrije

katoenen doek

Katoenen doek en spons uithangen en laten

drogen alvorens weg te gooien

Olie moet te allen tijden ragdun worden

aangebracht

De uitgerweven olie mag niet meer plakken of

glimmen

Natte lappen met olie kunnen spontaan

ontbranden wanneer ze niet uithange

oppervlak goed laten drogen een intensief gereinigd oppervlak moet daarna

te allen tijden weer gevoed worden met Royl

onderhoudsolie, of periodiek met ene nieuwe

laag Royl olie

Royl onderhoudsolie sprenkelen op een

schuurspons en intensief in het oppervlak

wrijven

na aanbreng olie droogwrijven met pluisvrije

katoenen doek

katoenen doek en spons uithangen en laten

drogen alvorens weg te gooien

Royl onderhoudsolie sprenkelen op een

schuurspons en intensief in het oppervlak

wrijven

na aanbreng olie droogwrijven met pluisvrije

katoenen doek

katoenen doek en spons uithangen en laten

drogen alvorens weg te gooie

 

Renovatie

 
een nieuwe laag Royl olie bij voorkeur

aanlaten brengen door Floortec 


