Handige aanwijzingen en tips
Dweil morserijen zo snel mogelijk op met behulp van Designflooring
routineschoonmaak om de kans op vlekken te verkleinen.
Reinig hardnekkige vlekken direct met onverdunde Designflooring
routineschoonmaak of Strippen.

Zorg voor
uw vloer

Gebruik deurmatten als bescherming tegen gruis en vocht (zorg ervoor dat ze
geen rubberen rug hebben om te voorkomen dat de vloer verkleurt).
Vermijd het schuiven of slepen van meubels of andere voorwerpen over de
vloer - gebruik de vloerbeschermings-pads 4 in de verzorgingsset, om krassen
te voorkomen.
Gebruik zwenkwieltjes om te verkomen dat zware meubels indrukken
achterlaten.

atie

Hout inspir

Veeg regelmatig de vloer om losliggend vuil of gruis te verwijderen, omdat
dat fijne krasjes kan veroorzaken (wij raden het gebruik van een stoom- of
vacuümreiniger af want die kunnen het vloeroppervlak beschadigen).
Vermijd het gebruik van gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen en
producten op basis van bleekmiddel. Deze kunnen de vloer glad maken of
verkleuring veroorzaken.
Als de vloer streperig is, kan het zijn dat:

Steen ins

piratie

a) Designflooring Strippen nog niet volledig verwijderd is - herhaal het proces
en spoel de vloer grondig na; of
b) Designflooring frissen onregelmatig opdroogt als gevolg van
vloerverwarming, fel zonlicht of tocht - herhaal het proces met
Designflooring Strippen en Frissen en zorg
ervoor dat de vloer is beschermd tegen
hitte, fel zonlicht en tocht tot hij volledig
droog is.
Breng Designflooring Frissen
niet te dik aan op uw
vloer. Twee
dunne lagen is
voldoende.
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Het reinigen en onderhouden
van uw Designflooring-vloer
Designflooring is slijtvast en gemakkelijk schoon te maken en te
onderhouden. Onze verbeterde oppervlaktebehandeling, K Guard+
helpt bij de bescherming tegen slijtage, vlekken en schuurplekken.
Hierdoor is uw vloer makkelijker en milieuvriendelijker te reinigen en te
onderhouden, zodat u gerust kunt zijn dat uw Designflooring-vloer er
ook de komende jaren geweldig uitziet.

Voor een opfrisbeurt af en toe,

Volg deze eenvoudige stappen

volg de volgende eenvoudige stappen...

voor de gewone schoonmaakbeurt...

Na verloop van tijd wilt u uw vloer misschien wat extra verzorging geven.
Wij adviseren om elke zes tot twaalf maanden, afhankelijk van de slijtage, uw vloer
te strippen en op te frissen, zodat hij nog mooier wordt en langer mee gaat.

Gebruik Designflooring Routineschoonmaak voor de gewone
schoonmaakbeurt van uw vloer.
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...Strippen

Verwijder met een zachte borstel al het losse vuil of stof.

Designflooring Strippen is voor de voorbereiding van uw vloer vóór het
aanbrengen van Designflooring frissen.
50ml

Verdun Designflooring Strippen 1 deel op 5 met schoon water. 200 ml Designflooring
Strippen op één liter water is voldoende voor ongeveer 10 m2. (Eén streepje staat
voor 50 ml.)

Voeg 50 ml Designflooring Routineschoonmaak (1 streepje
staat voor 50 ml) toe aan circa 8-10 liter schoon water.

Verspreid de oplossing met een dweil royaal over de vloer en laat vijf minuten
inwerken, maar zonder dat het opdroogt.
Gebruik de blauwe applicator 7 met een natte Designflooring Strippen-pad
(grof/wit) 6 uit uw Floor Care Kit en boen de hele vloer ermee.

Verspreid de Designflooring Routineschoonmaakoplossing met een dweil over de hele vloer en verwijder
eventueel overtollige vloeistof.

Verwijder de resten met een dweil en spoel de vloer grondig met vers, schoon,
warm water.
Let erop dat er geen Designflooring Strippen op de vloer opdroogt. Draag altijd
beschermende handschoenen bij het gebruik van dit product.

Neem even pauze om uw vloer te laten drogen alvorens erop te lopen.

De inhoud van uw
verzorgingsset
1

Designflooring Routineschoonmaak 750ml

2

Designflooring Strippen 750ml

3

Designflooring Frissen 750ml

4

Floor Protector Pack

5

Frissen-pad (zacht/wit)

6

Strippen-pad (grof/wit)

7

Applicator

8

Vloerverzorgingshandboek

...Frissen

Designflooring frissen geeft uw vloer een satijnen glans en helpt bij de
bescherming tegen sporen en krasjes.

1
2
8

3

4

3

Zorg voor u begint dat de vloer volledig droog is en vrij van alle restjes
Designflooring Strippen.
Gebruik de blauwe applicator 7 met de Designflooring frissen-pad (zacht/wit) 5
uit uw verzorgingsset en breng een dunne en gelijkmatige laag onverdunde
Designflooring frissen aan op de vloer, in de breedterichting.
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Laat deze laag ongeveer 30 minuten drogen en herhaal het proces dan in de
lengterichting.
Spoel de pad na gebruik grondig uit en laat de vloer ongeveer 6 uur drogen en bij
voorkeur de hele nacht.

