
                                         

Aquamarijn Onderhoudsplan (Hardwasvloer Waxoil of Solim),, 

Voor een gedegen onderhoud voor een Aquamarijn Was vloer uit iets meer dan alleen zeep helaas. 

Wij hebben een uniek 3-stappenplan ontwikkeld wat écht het enige juiste advies is om een 

Aquamarijn was vloer goed te onderhouden, ook al ziet de vloer er nog goed uit onderhuids kan niets 

meer zitten en dat is meestal ook zo daarom is het heel belangrijk de vloer te blijven “voeden” en dat 

kunt u alleen maar met deze producten en op deze manier doen. 

Hierbij het 3 stappenplan zoals wij het adviseren,, 

1. Eerst begint u met 2 a 3 maal per jaar de Finilim Onderhoudswas aan te brengen 

   -Alle_Aquamarijn_Producten  (of ga naar www.aquamarijnolie.nl ) 

Ps met alleen een keertje oliën bent u er helaas niet, de Finilim Onderhoudswas gebruikt u voor het 

onderhouden en beschermen van de waslaag, die brengt u 2 a 3 keer per jaar aan met de 

bijpassende Olie/wasdoek icm bodemplaat en steel. 

2. Dan doet u ongeveer 2wekelijks / eens per maand uw vloer met de Revilim Onderhoudszeep 

dit is een beschermende vloerzeep waarmee u tussentijds bescherming aanbrengt en licht reinigt, dit 

doet u met dezelfde bodemplaat en steel maar dan met de Dweil eronder. 

3. Daarnaast heeft u voor de pure hygiënische reiniging ook de Clien R nodig waarmee u dus 

puur en alleen de vloer reinigt, maar dit is heel belangrijk zeker bij een olievloer die vet is en 

daardoor veel vuil aantrekt en als u dat niet zou doen u dit vuil zich laat opstapelen en inharden en 

bij beweging er vervolgens steeds dieper inloopt en daarmee de kleur en het hout gaat aantasten en 

u over enkele jaren alweer opnieuw kunt schuren en oliën. 

 

Als u twijfelt of het er wel overheen kan of de vloer heel vuil is kunt u de vloer eerst eenmalig met de 

Clien-S Intensiefreiniger reinigen let op hierna moet u wel direct opnieuw de Finilim Onderhoudswas 

aanbrengen. 

Dit is het enige juiste advies om een Aquamarijn hardwas vloer te onderhouden 

Alle producten vind u op onze site via bovenstaande link, als u OP de plaatjes klikt ziet u een uitleg en 

gerelateerde producten enz. 

Bestellen is heel eenvoudig u klikt het product aan en kiest voor 1 stuk of uw inhoud van 0,75 of 

2,5liter enz. (of het actiepakket van 3 stuks, indien van toepassing) en vervolgens op de “in wagen” 

knop, u ziet het nu rechtsboven al verschijnen en kunt nu rustig verder winkelen en op de terug en 

vooruit knop klikken (in uw browser) etc.. als u klaar bent dan klikt u rechtsboven op de 

winkelwagen, en vervolgens rechtsonder op de knop afrekenen, maak een account aan door op de 

eerste knop linksboven te klikken enz. enz. het wijst zichzelf. 

Dit heeft als voordeel dat u direct de betaling met Ideal kunt doen en zodoende uw order vandaag 

nog verzonden kan worden. Tevens krijgt u daardoor direct een gespecificeerde factuur.  

Lukt het niet mail ons even dan helpen wij u. 

Heel veel succes bij het maken van de beste keus, het team van Tisasite.com 

http://www.tisasite.com/index.php?manufacturers_id=18
http://www.aquamarijnolie.nl/

