
Onderhoudsadvies gelakte vloeren

* De eerste 2-3 weken de meubelen niet verschuiven, alleen opgetild verplaatsen.
* Het duurt 2-3 weken voordat de lak volledig is doorgedroogd. Ontzie uw vloer in die tijd zoveel mogelijk.
* Loop de eerste 2-3 weken niet op sokken of schoenen met houten zolen of hakken. Gympen of blote 
   voeten heeft de voorkeur. 
* Reinig de vloer de eerste 2-3 weken alleen droog en neem gemorste vloeistoffen direct op.
* Na 2-3 weken kunt u de vloer vochtig reinigen met water of Rigostep Clean.
* Als u vloer gelakt is met Rigostep Skylt lak dan kunt u ook Skylt spray & wipe gebruiken om de matte 
   uitstraling te behouden.
* De eerste 3 weken uw vloer niet afplakken met (schilders)tape. 
* Na 6 weken mag u kleden neerleggen.

Preventief onderhoud: 
* Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
* Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van beschermviltjes.

Droog en nat onderhoud: 
* Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg de vloer daarom dagelijks.
* Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
* Reinig alleen vochtig indien noodzakelijk. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil.

Schilderen van plinten:
Neem bij het schilderen van plinten de volgende adviezen in acht: 
* Schilder uw plinten pas na 3 weken als u zeker weet dat de lak is doorgedroogd.
* Gebruik sensitive schildertape. 
* Verwijder de tape direct na het schilderen.
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* Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen van meubelen.
Na het lakken:

   die uw vloer kunnen aantasten en/of verstoringen kunnen veroorzaken. 
* Gebruik voor het reinigen ook nooit een stoomapparaat.

* Gebruik op uw gelakte vloer geen andere onderhoudsproducten dan van RIGOSTEP. 
* Gebruik ook geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen 


