
BESCHERM'T GOED
250 ml, voldoende voor ca. 40m2

 Eigenschappen

    Herstelt het oppervlak
    Beschermt tegen indringen van vocht en vuil
    Eenvoudige verwerking

Gebruiksaanwijzing

    Fles goed schudden, het buisje aan de spraykop bevestigen en
    de spraykop op de fles draaien.
    Zeer dun en gelijkmatig sprayen op een afstand van ± 25 cm.
    In- en droogwrijven met een schone pluisvrije doek.
    Vloeren zijn enkele uren later weer beloopbaar.
Altijd eerst schoonmaken met MAAK’T SCHOON voordat je BESCHERM’T GOED gebruikt.

MAAK'T SCHOON
250 ml

Eigenschappen

    Bijzonder krachtige en gemakkelijke reiniger
    Ruikt heerlijk fris
    Allergeenvrij

Gebruiksaanwijzing

    Stofzuig de vloer
    Voeg een theelepel MAAK'T SCHOON toe aan 4 liter handwarm water
    Dweil of mop de vloer licht vochtig

BESCHERM’T GOED is uitstekend geschikt voor plaatselijke behandeling. Voorkom dat de spray ook op 
andere oppervlakken komt. Verwijder zo nodig met terpentine.

BESCHERM’T GOED altijd zeer dun en egaal sprayen. Hoe meer je opbrengt, hoe langer het duurt 
voordat het droog is.



Voorkom verstopping van de spraykop. Draai de spraykop van het flesje en haal het buisje er af.

Veel gestelde vragen
Voor het mooiste resultaat

Wat is Hou’t Mooi?
Hou’t Mooi is een universeel onderhoudssysteem. De basis van het systeem wordt gevormd door een 
krachtige reiniger (Maak’t Schoon) en een universeel onderhoud- en beschermingsmiddel (Bescherm’t 
Goed). Verder zijn er diverse Hou’t Mooi producten die het systeem completeren zoals een handige 
spraykop en doekjes voor het in en uitwrijven van bescherm't.

Waarvoor kan ik Hou’t Mooi gebruiken?
Hou’t Mooi kan gebruikt worden op alle houten oppervlakken die behandeld zijn met UV-olie, olie, 
hardwax of hardwaxolie. Zoals bijvoorbeeld vloeren, meubelen en werkbladen.

Kan Hou’t Mooi op alle houtsoorten gebruikt worden?
Alle houten oppervlakken die met UV-olie, olie, hardwax of hardwaxolie behandeld zijn kunnen worden 
onderhouden met Hou’t Mooi.

Ik heb altijd een ander product gebruikt voor het reinigen, kan ik Hou’t Mooi gaan gebruiken?
Voor de reiniging kunt u het Hou’t Mooi product MAAK’T SCHOON gaan gebruiken.

Ik heb altijd een ander product als bescherming gebruikt, kan ik Hou’t Mooi gaan gebruiken?
Voor de bescherming kunt u het Hou’t Mooi Product BESCHERM’T GOED gaan gebruiken. Voor u 
BESCHERM’T GOED gebruikt altijd eerst het oppervlak schoonmaken met MAAK’T SCHOON.

Hoeveel BESCHERM’T GOED moet ik gebruiken?
BESCHERM’T GOED is zeer zuinig in gebruik, 1 flesje is goed voor ca. 50 vierkante meter. (afhankelijk 
van gebruik en staat van de ondergrond)

Hoeveel BESCHERM’T GOED moet ik gebruiken?
BESCHERM’T GOED is zeer zuinig in gebruik, 1 flesje is goed voor ca. 50 vierkante meter. (afhankelijk 
van gebruik en staat van de ondergrond)

Hoeveel MAAK’T SCHOON moet ik gebruiken?
MAAK’T SCHOON is een bijzonder krachtige en zuinige reiniger. Voeg 1 theelepel MAAK’T SCHOON toe 
aan ca. 4 liter handwarm water.

Hoe voorkom ik een plakkend en/of strepend oppervlak en glansplekken?
Door BESCHERM’T GOED zéér dun en egaal op te brengen en goed in te wrijven. De belangrijkste stap is 
het goed droogwrijven van het oppervlak.

Hoe snel kan ik mijn vloer weer belopen?
Vloeren behandeld met Hou’t Mooi zijn na enkele uren weer beloopbaar. Een hogere

temperatuur en ruime ventilatie bevorderen de droging.

Kan ik op mijn gekleurde hout ook Hou’t Mooi gebruiken?
Wanneer de kleur nog in tact is kan Hou’t Mooi gebruikt worden. Hou’t Mooi adviseert om op gekleurde 



oppervlakken altijd eerst een proefje uit te voeren op een onopvallende plaats.

Is BESCHERM’T GOED ook in andere kleuren verkrijgbaar?
BESCHERM’T GOED is ook verkrijgbaar in Wit. Speciaal geschikt voor alle houten oppervlakken 
binnenshuis die voorzien zijn van een witte UV-olie, olie, hardwax of hardwaxolie. Voer op gekleurde 
oppervlakken altijd eerst een proefje uit te voeren op een onopvallende plaats.


