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Vloeren krijgen veel te verduren. Daarom is regelmatig en juist onderhoud van groot belang. Dat kost gelukkis einig
tijd, want met Rigostep gelakte oppervlakken, zoals parket en kurk, zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk. 

Onderhoudsadvies | producten

Skylt conditioner
Rigostep Skylt conditioner is een ph neutrale reiniger, speciaal ontwikkeld voor volledig residuvrije, lichtvochtige
reinigin van emt Skylt behandelde oppervlakken. Het laat geen zeepresten achter zodat het matte Skylt-effect
optimaal behouden blijft. Skylt conditioner is verkrijgbaar als Spray and Wipe, handige spray flacon en als
concentraat

Skylt conditioner Spray and wipe
Spray and Wipe is speciaal ontwikkeld voor
plaatselijke, volstrekt residu vrije reiniging van met
SKYLT behandelde oppervlakken.

Sprayreiniging:
Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser
ofveger.
Spray telkens wat SKYLT CONDITIONER Spray
& Wipe op een deel van devloer.
Reinig de vloer met de reinigingspad of dweil
door met lichte druk tewrijven.
De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen
en depad/dweil geregeld uitspoelen en
uitwringen.

Skylt conditioner Concentraat
De CONCENTRAAT is bedoeld voor het navullen
van SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe flacons en
kan ook worden gebruikt in het dweilwater en bij
machinale reiniging.

Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger,
veger ofwisser.
Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling,
100 tot 200 ml Skylt conditioner Concentraat
toe aan een emmer  met 5 à 6 liter
schoonwater.
Reinig de vloer met de reinigingspad of dweil
door met lichte druk te wrijven. Reinig de vloer
licht-vochtig (nooit drijfnat!). De pad of dweil
regelmatig uitspoelen en uitwringen. Indien
nodignadweilen met schoonwater

Bij gebruik in het dweilwater:

Bij machinale reiniging
Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser
ofveger.
Voeg dosering SKYLT CONDITIONER
Concentraat toe aanwater.
Gebruik een schrobmachine met witte pad en
eenwaterzuiger.
De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen.
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RigoStep polymer floor polish matt
Floor polish matt is vuil afstotend, voorkomt indringen van vuil, vult kleine gebruikskrasjes en maskeert
gebruikssporen. Om het aspect als onbehandeld optimaal te behouden, wordt op Skylt gebruikelijk geen polish
toegepast. Als op een Skylt vloer polymer floor polish Matt wordt gebruikt, wordt de glans iets hoger.

Polishen
Gebruik een vachtwisser, een polish hoes of
een vochtige dweil om een rubberenwisser.
Breng POLYMER FLOOR POLISH onverdund en
gelijkmatigaan.
Breng de eerste keer en telkens na gebruik van
STRIP twee dunne lagen aan met een verbruik
van ca. 1 liter per 60 m2. Breng eerst een laag
aan in de breedterichting en na minimaal een
uur drogen een tweede laag in
delengterichting.
Tussentijds volstaat het om telkens één laag
aan te brengen met verbruik van ca. 1 liter per
40m2.

RigoStep Strip

Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser
ofveger.
Voeg, al naar gelang de vervuiling, 1 liter STRIP
toe aan 5 tot 10 liter warmwater.
De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) schrobben
met een boenmachine met dunne blauwepad.
Laat een kwartier inwerken en verwijder het
opgeloste vuil met eenwaterzuiger.
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 STRIPachterblijven.
Na behandeling de vloer minimaal 8 uur laten
drogen alvorens nieuwe FLOOR POLISH aan
tebrengen.

Strippen

RigoStep Strip is een krachtig reinigingsmiddel
voor het periodiek verwijderen van RigoStep
POLYMER FLOOR POLISH. Ook inzetbaar voor
een incidentele intensieve reiniging. STRIP nooit
voor de normale reiniging toepassen.
 
RigoStep 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 RigoStep
STRIP. Schenk speciaal aandacht aan de randen
langs de plinten en aan de hoeken. De polish
wordt daar niet ‘weg gelopen’.
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Droog reinigen 

 

Zo nodig ook vochtig afnemen                                                         

Stofwisser/stofzuiger

 

zo nodig vloer ook afnemen met

lichtvochtige mop                                                      

Rigostep Skylt Conditioner

Spray and Wipe                                           

Dagelijks onderhoudsadvies

Wekelijks onderhoudsadvies
Vochtig reinigen 

 

 

 

 

 

Vuil schrobwater verwijderen

 

 

Drogen                                                   

Langzaam draaiende borstelmachine

(medium harde borstel of witte pad)

of mop/dweil

Wees spaarzaam met water       

 

 

Waterzuiger of mop/dweil         

 

 

Vloer niet naspoelen                                  

Rigostep Skylt

CONDITIONER Concentraat

Handmatig 1:50 in water

Machinaal 1:80 in water                               

4x per jaar
Polish aanbrengen

(uitsluitend indien is gekozen

voor een

Polish protectie!)                                                        

vechtwisser                                                 RigoStep Polymer Floor Polish

Matt

(1 liter op 40-60 m²)                      

1x per jaar
Grondige reiniging

 

 

 

 

 

Vuil schrobwater verwijderen

 

Naspoelen

 

 

 

Polish aanbrengen

(uitsluitend indien is gekozen voor

een Polish protectie!)                                         

Langzaam draaiende borstelmachine

(medium harde borstel of blauwe pad)

RigoStep STRIP enkele minuten laten

inwerken op de vloer

Wees spaarzaam met water

 

Waterzuiger of mop / dweil

 

Restanten STRIP verwijderen Wees

spaarzaam met water

 

Vachtwisser                      

RigoStep STRIP (1:8 in water)

 

 

 

 

 

 

 

Schoon water

 

 

RigoStep Polymer FLOOR POLISH

Matt (1 liter op 40-60 m²)                            

LET OP: Houten vloeren zijn gevoelig voor de inwerking van water. Wees spaarzaam met water om verkleuring en

kromtrekken van het hout door inwerking van vocht te voorkomen.


