Adviezen voor een Rigostep gelakte vloer (opgesteld in samenwerking met Rigostep Specials
Coatings):
rigostep skylt conditioner
Voor SKYLT vloeren is een speciale reiniger ontwikkeld die absoluut geen residu op het oppervlak
achterlaat.

SKYLT CONDITIONER SPRAY & WIPE is een pH neutrale reiniger, speciaal ontwikkeld voor
volledig residuvrije, lichtvochtige reiniging van met SKYLT behandelde oppervlakken.
SKYLT CONDITIONER SPRAY & WIPE is sterk emulgerend en fris geurend
0,5 Liter flacon
Gebruiksklare reinigingsoplossing
Afbreekbare PE verpakking
Wordt geleverd met fijnvernevelaar
SPRAYREINIGING
Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
Spray telkens wat SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe op een geschikte reinigingspad/dweil
of direct op een deel van de vloer.
Reinig de vloer met de reinigingspad of dweil door met lichte druk te wrijven.
De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen en de pad/dweil geregeld uitspoelen en uitwringen.
Met SKYLT CONDITIONER CONCENTRAAT kan de Sprayflacon 50 maal opnieuw worden
gevuld.

1 Liter flacon
Hooggeconcentreerd
Afbreekbare PE verpakking
Wordt geleverd met precisie-doseerdop.
MOPREINIGING
Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
Voeg dosering SKYLT CONDITIONER CONCENTRAAT toe aan 5 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.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO.
Polishen
Om het aspect als onbehandeld optimaal te behouden, wordt op SKYLT gebruikelijk geen polish
toegepast, maar het kan en mag wel. Als op een SKYLT vloer POLYMER FLOOR POLISH MATT
wordt gebruikt, wordt wel de glans iets hoger. Zie hierboven waarom en hoe POLYMER FLOOR
POLISH te gebruiken.
Intensief reinigen
Intensief reinigen met STRIP komt bij een SKYLT vloer aan de orde als na verloop van jaren een
nieuwe laag moet worden aangebracht. Een intensieve reiniging met STRIP mag incidenteel ook
worden uitgevoerd om een sterk verontreinigde vloer weer snel schoon te krijgen. STRIP nooit voor
de normale reiniging toepassen. Zie hierboven wanneer en hoe STRIP te gebruiken.
tips
Op vochtgevoelige ondergronden, zoals parket en zwevend kurk, 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 als het even kan altijd 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 POLYMER FLOOR POLISH aanbrengen.
Betreedt de vloer niet zolang de onderhouds-en reinigingsmiddelen nog nat zijn.
De beste resultaten verkrijg je 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 ook polishes van andere merken worden verwijderd.

advies voor de gebruiker van de vloer
Wij wijzen u erop dat de vloer de eerste een à twee weken na het lakken de laklaag nog moet
doorharden en dan nog niet nat mag worden gereinigd of afgedekt - dit zou de duurzaamheid van de
laklaag kunnen verminderen en zelfs de laklaag kunnen aantasten.
Bij RigoStep mag een vloer al 16 uur na droging van de laatste laklaag in de polish (m.u.v. Skylt)
worden gezet. U mag dus polish aanbrengen, voordat de meubels worden teruggeplaatst.
Meubelen mogen ook 16 uur na droging van de laatste laklaag worden teruggezet. Wij wijzen u
erop wel de meubelen op te tillen en voorzichtig neer te zetten. Schuiven kan - zeker als de laklaag
nog vers is - strepen geven.

achtzaamheid
RigoStep parket- en kurklakken presteren bijzonder goed. Beter dan menige oplosmiddelhoudende
2K-lak, maar het ‘absolute’ kan men niet verwachten!
Vloeren moeten met een zekere mate van achtzaamheid behandeld worden. In het verkoopgesprek
met de klant moet dit al naar voren komen, maar het is niet overbodig als de parketlegger daar ook
nog eens op wijst.
Helaas is er nog steeds geen vloerlak uitgevonden die bestand is tegen de bouvier met te lange
teennagels, die als de baas thuiskomt een ‘sprintje’ naar de deur trekt en er vervolgens onderdoor
wil kruipen. De hiervoor genoemde opmerking is bedoeld als overdreven voorbeeld om u duidelijk
te maken als gebruiker dat een lakvloer niet overal tegen bestand is. Helaas komen we dergelijke
situaties wel tegen in de praktijk. Meer voorbeelden hiervan zijn; Maak geen slidings, niet met
voetbalschoenen op de gelakte vloer lopen, niet skateboarden op de gelakte vloer, niet kleuren met
stiften op de vloer etc. Het spreekt dus voor zich dat de gebruiker het oppervlakte gebruikt en
verzorgt waarvoor het bedoeld is en niet het oneindige kan verwachten. Gebruiks sporen vallen niet
onder enige vorm van garantie. We komen we in de praktijk helaas vaak genoeg tegen dat een
huisdier een 'ongelukje'heeft, zelfs zonder dat de eigenaar hier van op de hoogte is geweest. Een
sterkte donkere verkleuring in uw vloer (donkergrijs tot zelfs zwart) kan duiden op een dergelijk

incident. Indien er toch onverhoopt onbedoeld iets gebeurt met uw vloer vraag dan uw leverancier
om advies.
1. NA HET LAKKEN
Beloop nieuw gelakt parket of kurk 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 je vloer indien mogelijk die tijd zoveel mogelijk.
Reinig de vloer die periode alleen droog en neem gemorste vloeistoffen direct op.
Daarna is de lak volledig doorgehard en mag je vochtig reinigen en 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. Let erop dat er onder de
mat geen vloeistoffen blijven liggen (morsen regenwater, drinkwater van huisdieren e.a.)
Gebruik bij (bureau-) stoelen met wieltjes eventueel een beschermende onderlegger.
Wij adviseren de lijn van http://www.scratchnomore.nl/ !!
Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van beschermviltjes.
Hou de luchtvochtigheid van de ruimtes op de norm voor parketvloeren. Deze ligt rond de 55%65% R.L.V. Te droge lucht kan barsten in uw hout en laklagen veroorzaken met schade als gevolg.
Door middel van een hygrometer kunt u de luchvochtigheid in de gaten houden en met
luchtbevochtigers en ontvochtigers kunt u de luchtvochtigheid beïnvloeden. Voorkomen is beter dan
genezen.

3. DROOG EN NAT ONDERHOUD
Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg je vloer daarom dagelijks!!

Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen. Zelfs bepaalde zaden en pitten (broodkruimel en
crouton) kunnen vlekken vanwege de vetten.
Reinig alleen vochtig indien nodig. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil.
En het daarvoor geadviseerde middel. Informeer bij sterkere vervuiling wat te doen en
experimenteer nooit met andere schoonmaakmiddelen en/of schuursponsjes ed.
Gebruik op je gelakte vloer geen andere onderhoudsproducten dan van RIGOSTEP.
!! Gebruik ook geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere
reinigingsmiddelen die je 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 je weer gaat inruimen.
5. TIJDIG OVERLAKKEN
Lak de vloer tijdig opnieuw.
Na verloop van jaren zal je 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 het
meeste parket niet kunnen worden afgeschuurd. Na grondig reinigen met STRIP kunnen in dat
geval 1 à 2 nieuwe lagen RIGOSTEP worden aangebracht om de vloer weer voor jaren te
beschermen.
Repareer ook tijdig kleine beschadigingen, die kunnen ontstaan door het vallen van een scherp
voorwerp of door puntbelasting.
6. VERZORG JE VLOER REGELMATIG
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