ONDERHOUDSADVIES

Lecol Power Wax + Lecol vloeibare was.
24uur na aanbrengen Lecol Powerwax!
Uw vloer is na het aanbrengen van een blanke, 2-componenten olie behandeld met Lecol Power
Wax. De Lecol Power Wax geeft uw vloer een volle uitstraling, en tevens een goede bescherming
tegen vuil, vocht en vlekken. Na het aanbrengen van Lecol Power Wax moet u 24uur droging in acht
nemen. Na 24uur mag u de vloer voorzichtig gaan gebruiken. Houdt er rekening mee dat
behandelingen nog erg vers zijn!
Maandelijks onderhoud
De vloer zo goed mogelijk vrij houden van zand. Dit zal als schuurpapier werken, en de behandeling
snel aantasten. U mag de vloer 1 á 2 maal per maand reinigen met PGN Wax&Clean. PGN
Wax&Clean altijd oplossen in lauw water, en de vloer alleen reinigen moet een goed uitgewrongen
doek of wisser. Wilt u de vloer vaker dan 1 á 2 maal per maand reinigen, mag u ook enkel alleen
schoon water gebruiken.
Periodiek met Lecol vloeibare was
Het is raadzaam de vloer ca 3 tot 6 maanden na plaatsing voor het eerst te behandelen met Lecol
vloeibare was. Hiermee brengt u een dun beschermlaagje aan voor de behandeling welke na
montage is aangebracht. Lecol vloeibare was dun en gelijkmatig aanbrengen met een doek,
verstuiver of speciale wasverdeler. Na 30min de vloeibare was krachtig uitwrijven met een
boenmachine of boenblok. Herhaal het aanbrengen van Lecol vloeibare was 1 á 2 maal per jaar. Dit
is uiteraard sterk afhankelijk van de gebruiksintensiteit van de vloer en naar eigen inzicht. Wij
adviseren u de vloer elk jaar te ontvetten met Lecol Wax Remover. Hiermee voorkomt u laag opbouw
en een vettige uitstraling van uw vloer.
Wij raden u ten zeerste aan om de hier gegeven 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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