ONDERHOUDSFICHE

ONDERHOUD ECOFIX
ALGEMEEN
Gedurende de eerste 3 dagen hardt de watergedragen olie nog
uit. Enkele voorzorgs-maatregelen zijn dan ook aanbevolen :
►
Geen zware meubelen of stoelen verplaatsen
(verslepen).
►
Ontstoffen met stofzuiger, bezem of doek (gebruik
geen geïmpregneerde stoffen).

ONDERHOUD
De met Ecofix behandelde vloer wordt gereinigd met stofzuiger
en Hard Floor Fresh Ciranova®. Let er evenwel op dat u geen
producten gebruikt die wassen bevatten, omdat dit
hechtingsproblemen kan veroorzaken bij het nabehandelen.

REGELMATIG ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud met Hard Floor Fresh Ciranova®, een
watergedragen ecologish reinigingsmiddel. Meng 100ml in 10l
lauw water. Bevochtig de dweil met de oplossing en dweil
hiermee de vloer in één keer fris en hygiënisch schoon. Spoel de
dweil uit en wring ze goed uit. Vermijdt overtollig vocht op het
parket.

NABEHANDELING
Voorkom vroegtijdige slijtage aan het oppervlak. Breng tijdig een
nieuwe laag Ecofix Woodlook of Ecofix aan.
De oude lagen worden lichtjes opgeschuurd (korrel P220 of met
een rode pad), ontstoffen en vervolgens een nieuwe laag Ecofix
of Ecofix Woodlook aanbrengen met een kortharige lakrol of
kwast.

RENOVATIE
Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven
gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en
jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons
beste weten en kunnen. De gebruiker dient de
toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem
geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de
tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie
afgeleid worden.
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Het renoveren van een verniste vloer gebeurt door het afschuren
van de oude lagen, te ontstoffen en vervolgens nieuwe
Ecofixla(a)g(en) aan te brengen. Na het afwerken wordt de nodige
tijd in acht genomen om het product goed te laten uitharden. De
parketvloer mag dan niet betreden worden.

