Onderhoud was vloeren

WAT DOET BOENWAS MET UW VLOER?
Boenwas heeft een fraaie zachte glans, weert vuil en vocht, voorkomt slijtage en houdt uw vloer in
optimale conditie, mits de vloer vooraf ook zorgvuldig is geolied of geïmpregneerd. Een goed
onderhouden wasvloer wordt met de jaren steeds mooier. Multi Vloer levert een ruime keuze aan
boenwassen: mineraal of natuurlijk, vast of vloeibaar, al dan niet antislip, wit, geel, bruin, krijt
etcetera.

REINIGEN
1. Droog reinigen
Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel
daarvoor is een vloerwisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met
een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een
natte reiniging.
2. Nat reinigen
Een boenwasvloer kunt u het best zo min mogelijk nat reinigen. Als een natte reiniging
noodzakelijk is, gebruikt u een weinig warm water of een door ons geadviseerde reiniger of
cleaner. Het is raadzaam vloer na te drogen.

Vermijd te allen tijde overtollig vocht op de vloer en neem gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk
op!

DE WASLAAG HERSTELLEN
Op uw vloer moet altijd een goed gesloten waslaag aanwezig zijn. Hoe vaak u –plaatselijk- nieuwe
was moet aanbrengen hangt of van de mate van gebruik. Reken op 2 tot 5 keer per jaar. Het behulp
van een boenmachine is het aanbrengen van was een weinig vermoeiend werkje. Verdeel op de
schone en droge vloer de was met een wasdoek zeer dun en gelijkmatig. Wrijf na droging van de
was de waslaag op tot zijdeglans. Te dikke waslagen trekken vuil aan, dus breng de was altijd dun
aan en niet vaker dan nodig is. Uw vloer behoeft pas nieuwe was als de wasfilm niet gesloten is of
als u na het opwrijven niet meer de normale glans terugkrijgt.

DE WASLAAG VERNIEUWEN
Na verloop van tijd kan de waslaag te dik worden, vervuild raken of er anderszins niet meer fraai
uitzien. U kunt dan de waslaag grondig reinigen en de overtollige was verwijderen. U gebruikt
hiervoor, volgens de gebruiksaanwijzing, een speciale wasreiniger of –cleaner. Breng het middel
telkens aan over oppervlakken van ca. 1 m2, laat kort inwerken en los het vuil op met een
schrobborstel. Neem vervolgens alle opgeloste was, vuil en reiniger met doeken van de vloer op. Na
droging van de vloer kan weer, volgens de gebruiksaanwijzing, een nieuw laagje was worden
aangebracht. Goed inboenen en na droging uitboenen.

VLEKKEN
Neem gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk op. Verse plekken kunt u doorgaans verwijderen met
een vochtige doekje met neutrale reiniger. Hardnekkige vlekken kunt u proberen te verwijderen
met de speciale wasreiniger, wat spiritus of wat terpentine. Als ook dat niet helpt, kunt u de vlek
afwrijven met wat vloeibare was en fijn staalwol. Aldus behandelde plekken kunt u daarna weer
voorzien van was.

KRAS/BESCHADIGING
In een loopoppervlak zijn krasjes en leefsporen onvermijdelijk. Kleinere krasjes vullen zich tijdens
het onderhoud met was. Grotere krassen en beschadigingen kunnen worden bijgewerkt met harde
was of met op kleur gebrachte hotwax.

Tip
Lees ook altijd goed de instructies op de verpakkingen en houdt u aan de te gebruiken
hoeveelheden, mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduidelijkheid altijd contact op.
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