Onderhoud - Parquetvinyl
EASY PEASY FLOOR CARE
voor regelmatig onderhoud

Dagelijks onderhoud
Meng 125 ml Easy Peasy Floor Care met 5 liter koud water.
Dweil de vloer in lengterichting.
Dweil nadien de vloer goed droog en laat nog even nadrogen.

Zo blijft jouw Parquetvinyl langer mooi
1.

Stofzuig of veeg de vloer dagelijks om vuil, steentjes, zand etc. te verwijderen. Maak het jezelf makkelijk en voorzie een
schoonloopmat (zonder rubberen achterkant): zo houdt u het meeste vuil alvast buiten.
2. Breng gepaste bescherming aan aan de poten van stoelen, tafels en andere meubels. Kies voor beige viltjes, geen
gekleurde.
3. Rust bureaustoelen uit met niet-rubberen zwenkwieltjes voor harde vloeren. Nog beter is om een beschermmat onder
de stoel te voorzien. Het zijn namelijk vooral steentjes onder de schoenen of in de wieltjes die de krassen veroorzaken.
Plaats je geen mat, controleer dan geregeld de wieltjes op opgehoopt vuil.
4. Zorg voor korte nageltjes van je huisdieren. Dit is beter voor het dier én voor de vloer.
5. Gebruik Easy Peasy Floor Care of een mild schoonmaakproduct. Schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen
kunnen de toplaag van de vloer beschadigen. Deze schade is niet altijd zichtbaar. Producten op basis van olie of was zijn
niet geschikt.
Opgelet: Bij langdurig contact met rubber kan vinyl reageren en kunnen er blijvende vlekken ontstaan. Vermijd contact met
rubber en Parquetvinyl. Gebruik daarom geen deurmatten met rubberen achterkant.

Vlekken
Courante vlekken (koffie, wijn, saus, boter, olie ...) kunnen gemakkelijk verwijderd worden met water en Easy Peasy Floor
Care.
Vlekken van asfalt, schoensmeer, verf, inkt, nagellak, verf e.d. kunnen vaak verwijderd worden met een doek met synthetische
thinner. Het is aangeraden om altijd eerst te testen op een weinig zichtbare plaats. Synthetische thinner is verkrijgbaar in een
doe-het-zelf-zaak of een verfwinkel.
Was of kauwgum kan je na het uitharden met uw vingernagel of plastiek schraper los krijgen. Lukt dit niet, gebruik dan
synthetische thinner.
Herhaal meerdere keren indien de vlek niet volledig weg is. Gebruik de schoonmaakproducten steeds volgens de
gebruiksaanwijzing. Gebruik nooit schuursponsjes of ander schurend materiaal.

Krassen
Bij krassen raden we Woca Master Care voor gelakte vloeren, vinyl en laminaat aan. Deze polish legt een film op je vloer en
vult krassen op. Hierdoor krijgt de vloer een egale glans en vallen krassen minder op.
Behandel steeds de volledige vloer en gebruik het product volgens de aanwijzingen op de verpakking.

