ONDERHOUDSADVIES

Gelakte vloeren
Na het lakken ter plaatse:
(Geldt niet voor machinaal gelakte vloeren zoals bijv. lamelparket of planken)

Beloop de vloer pas na tenminste 24 uur drogen.
Het duurt ca. 14 dagen voordat de lak volledig is uitgehard, behandel de vloer deze periode
voorzichtig.
Reinig de vloer veelvuldig met een stofzuiger of vloerwisser en neem gemorste vloeistoffen direct
op. Na ca. 14 dagen kunt u de vloer voor de eerste maal in de polish zetten en naar behoefte
vochtig afnemen.
Algemeen
Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, stofzuiger of
een speciale stofwisser om dit zand en vuil van de vloer te houden. Zorg bij de inloop van buiten voor
een goede mat en voorzie schuivend meubilair van speciale viltjes om beschadigingen te
voorkomen. De door ons geleverde vloer is afgestemd op een gemiddelde temperatuur van 20 °C en
een relatieve vochtigheid van 50-60%. Bij extreme afwijkingen van deze omstandigheden zal de
vloer gebreken gaan vertonen.
Een en ander kunt u aflezen van een Hygrometer. Indien de relatieve vochtigheid dus duidelijk te
laag is - bij vorst en schraal droog weer bijvoorbeeld - dient u meer vocht toe te voegen d.m.v. extra
waterbakjes aan uw radiator of eventueel een elektrische luchtbevochtiger, zodat de gewenste
relatieve vochtigheid wordt bereikt.
Onderhoud gelakte vloer
Het onderhoud aan een gelakte vloer is zeer beperkt. Stofvrij maken en af en toe afnemen met een
goed uitgewrongen vochtige doek met PGN-neutraalreiniger is al voldoende. Afhankelijk van het
gebruik zal de slijtlaag van tijd tot tijd moeten worden opgefrist. U kunt dit doen met PGN-polish, een
speciaal onderhoudsmiddel voor gelakte vloeren. Ons advies is 1 á 2 maal per jaar bij normaal
gebruik. Tevens 1x per jaar ontvetten met PGN-remover en dan de PGN-polish weer aanbrengen als
het oppervlak droog is.
Gebruik de polish altijd onverdund, dit voorkomt strepen en vlekken.
1 liter is voldoende voor ± 30-35 m², indien deze te dun wordt aangebracht kan de vloer een
vlekkerige uitstraling krijgen.
Wij raden u ten zeerste aan om deze onderhoudsadviezen op te volgen. Dit zal de levensduur van
uw vloer, en dus uw plezier ervan, duidelijk verlengen. Tevens wijzen wij u erop dat u slechts
aanspraak kunt maken op garantie indien de vloer volgens voorschrift is onderhouden.
Mocht u twijfelen over het juiste onderhoud van uw vloer, dan kunt u ons altijd bellen.
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