
RIGOSTEP INFORMATIEBLAD

Lees de aanwijzingen op dit informatieblad en op de verpakkingen van de RIGOSTEP Onderhoudsproducten goed door.
Bewaar dit blad bij uw RIGOSTEP Onderhoudsmiddelen of op een handige plaats, zoals bijvoorbeeld de meterkast.

ONDERHOUDSWIJZER
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Uw mooie parket- of houten vloer is door het lakken met RIGOSTEP PARKETLAK maximaal beschermd tegen vuil, vocht en
vlekken. Maar afhankelijk van de mate van belasting zal het gebruik van de vloer natuurlijk toch het nodige aan verzorging
en onderhoud met zich mee brengen. Doet u dat echter systematisch en op de juiste manier, dan kunt u met een minimum
aan inspanning een maximaal resultaat behalen. Zowel ten aanzien van het uiterlijk als van de levensduur van de laklaag.
Let u hierbij op de volgende basisregels:

1. NA HET LAKKEN
De RIGOSTEP PARKETLAKKEN drogen zeer snel. Toch duurt het altijd enkele dagen voordat lakken helemaal uitgehard zijn
en de bescherming optimaal is. Ontzie de vloer in deze tijd zoveel mogelijk:
• Beloop de vloer pas na 1 nacht (12 - 14 uur) drogen.
• Wees voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van zware meubels.
• Reinig de vloer de eerste 1 à 2 weken alleen droog (met een zachte veger of stofzuiger) en veelvuldig.
• Na deze periode is de lak volledig doorgehard en kunnen eventueel vloerkleden worden neergelegd.

2. VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
• Leg matten bij de buitendeuren om de inloop van zand en vuil zoveel mogelijk tegen te houden.
• Leg matten of kleden op plaatsen waar plaatselijk extreme belasting plaatsvindt. Gebruik bij bureaustoelen met

wieltjes eventueel een speciale beschermende onderlegger.
• Voorzie stoelen en ander meubilair dat veel verschoven wordt van beschermviltjes.

3. HOUD DE VLOER SCHOON
• Stofzuig, veeg of dweil, met een vochtige, uitgewrongen mop, uw vloer zo vaak als nodig is om zand en vuil zo snel

mogelijk weg te nemen.
• Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
• Gebruik geen was of washoudende onderhoudsproducten.
• Gebruik geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, azijn of andere agressieve reinigingsmiddelen. Ze kunnen de

laklaag na verloop van tijd aantasten en/of verkleuringen veroorzaken.
• Gebruik de onderhoudsproducten RIGOSTEP WOOD FLOOR POLISH, RIGOSTEP CLEANGLOSS en RIGOSTEP STRIP. Deze

zijn speciaal afgestemd op de RIGOSTEP lakken.

4. ZORG VOOR TIJDIG OVERLAKKEN VAN UW VLOER
Na verloop van jaren zal de vloer een keer moeten worden overgelakt. Zorg ervoor dat dit tijdig gebeurt, in ieder geval
voordat de laklaag plaatselijk tot op het hout is doorgesleten. Dan kunt u namelijk meestal volstaan met 1 à 2 nieuwe
lagen RIGOSTEP PARKETLAK, na grondig reinigen en dof schuren van de vloer. Zie het RigoStep Informatieblad
Verwerkingsaanwijzingen voor duidelijke instructies omtrent het overlakken.

5. VERZORG UW VLOER REGELMATIG
De onderstaande tabel kan als richtlijn dienen om het onderhoud af te stemmen op uw specifieke omstandigheden.
Vraag eventueel uw vloerenspecialist om nader advies. Op de achterzijde van dit blad staat per product aangegeven
hoe het moet worden toegepast en waarop gelet moet worden.

Onderhoudsrichtlijn RigoStep onderhoudsproducten (volgens DIN 18356)

STEPSPECIAL COATINGS

STEPSPECIAL COATINGS

ONDERHOUDEN REINIGEN STRIPPEN

Matig belaste vloeren, Naar behoefte, 2 à 3 keer per maand. 1 keer per 1 - 11/2 jaar.
zoals woon- en slaapkamers. 1 à 2 keer per jaar

Middelzwaar belaste vloeren, Naar behoefte, 1 à 2 keer per week. 1 à 2 keer per jaar.
zoals intensief gebruikte 3 à 4 keer per jaar
woonkamers, trappen,
gangen, kantoren e.d.

Zwaar belaste vloeren, Naar behoefte, Elke 1 à 2 dagen. 1 keer per 3 - 6 maanden.
zoals winkels, scholen en 4 à 8 keer per jaar
restaurants e.d.

Rigo Special Coatings  -  U.P. Quality & Environment b.v., Oostzijde 355, 1508 EP  Zaandam.



RIGOSTEP INFORMATIEBLAD

Onderhoudssysteem RigoStep PARKET
WOOD FLOOR POLISH VOOR EXTRA BESCHERMING

Met RIGOSTEP WOOD FLOOR POLISH brengt u een dunne polymeerlaag aan, die de onvermijdelijke gebruikskrasjes vult en
die voorkomt dat vuil in de laklaag dringt.
• WOOD FLOOR POLISH is al één dag na volledige droging van de laatste laklaag aan te brengen.
• Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger of zachte veger.
• Gebruik een vachtwisser of een vochtige, uitgewrongen dweil om een rubberen wisser.
• Breng WOOD FLOOR POLISH onverdund en gelijkmatig aan (ca. 150 ml per 10 m2) in de breedte-richting van het hout of 

-bij visgraatmotief e.d.- in de breedte-richting van de kamer.
• Breng op dezelfde wijze een tweede laag WOOD FLOOR POLISH aan in de lengte-richting van het hout of de kamer.

CLEANGLOSS VOOR REGELMATIG REINIGEN

RIGOSTEP CLEANGLOSS is een zogenaamde wis-was. U reinigt hiermee de vloer zonder de WOOD FLOOR POLISH aan te
tasten en tegelijk brengt u een beetje polymeerpolish aan om de beschermlaag te voeden.
• Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger of veger.
• Voeg één kopje (ca. 100 cc) CLEANGLOSS toe aan een emmer water (ca. 8 liter).
• Gebruik een uitgewrongen, licht vochtige dweil of mop.
• Gebruik twee emmers: één voor de schone oplossing en één met water t.b.v. het uitspoelen van de dweil of mop.
• Reinig de vloer vochtig -vermijd plasjes- met de CLEANGLOSS oplossing.
• Spoel de vloer niet na met water, maar laat de CLEANGLOSS oplossing drogen.

STRIP VOOR  HET PERIODIEK VERWIJDEREN VAN DE OPGEBOUWDE WOOD FLOOR POLISH-LAGEN

Met RIGOSTEP STRIP breekt u de opgebouwde RIGOSTEP WOOD FLOOR POLISH-lagen af en maakt u ze weer wateroplosbaar,
zodat ze eenvoudig en volledig kunnen worden verwijderd. Dit is nodig voordat de vloer wordt overgelakt. Maar ook is het
een geschikte methode om een vloer met sterk vervuilde POLISH-lagen, die niet meer eenvoudig met CLEANGLOSS te
reinigen is, grondig schoon te maken. Daarna begint u weer met een 'schone lei'.
Door uw vloer, na 2 à 3 behandelingen met WOOD FLOOR POLISH schoon te maken met STRIP voorkomt u dat er een té
dikke laag WOOD FLOOR POLISH wordt opgebouwd. Vooral op plaatsen waar weinig of niet gelopen wordt (bijvoorbeeld
langs de wanden) kan anders een te dikke laag ontstaan, die bij een toekomstige overlakbeurt moeilijk te verwijderen is.
• Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger of veger.
• Voeg, al naar gelang de vervuiling, 1 liter STRIP toe aan 5 - 10 liter warm water.
• Gebruik een uitgewrongen, licht vochtige dweil of mop.
• Reinig de vloer vochtig -vermijd plasjes- met de STRIP oplossing.
• Verwijder de STRIP, na enkele minuten inwerken, met een dweil of mop en spoel na met schoon water.
• Bij sterk verontreinigde vloeren het 'strippen' enkele keren herhalen.
• Na behandeling de vloer minimaal 1 etmaal laten drogen alvorens WOOD FLOOR POLISH aan te brengen of over te 

lakken.

BELANGRIJKE TIPS
• Gebruik bij het reinigen of strippen nooit teveel water, maar altijd een uitgewrongen dweil of mop. Hierdoor voorkomt u het

ontstaan van plasjes water, waardoor het hout kan zwellen of kromtrekken. Vooral voorzichtig zijn bij zogenaamde 'zwevende
vloeren'.

• Gebruik bij het reinigen of strippen altijd twee emmers. Eén met de CLEANGLOSS of STRIP oplossing, de andere met schoon
water om het opgenomen vuil uit de dweil of mop te spoelen.

• Gebruik bij het reinigen met STRIP bij voorkeur een schrobmachine en een waterzuiger. Let op, vermijd plasjes! Door
overvloedige vochtopname via naadjes en kieren kan het hout kromtrekken!

• Sterke plaatselijke verontreiniging van de WOOD FLOOR POLISH laag is te verwijderen met STRIP. Na het reinigen direct
opdweilen, nawassen met schoon water en, na droging, plaatselijk WOOD FLOOR POLISH aanbrengen.

• Betreed de vloer niet zolang de onderhouds- en reinigingsmiddelen nog nat zijn.
• De beste resultaten verkrijgt u met de originele RIGOSTEP producten. Het gebruik van andere onderhouds- en

reinigingsmiddelen kan oppervlaktestoringen veroorzaken en een eventuele garantie in gevaar brengen. In de meeste
gevallen kan een andere polymeerpolish worden verwijderd door enkele keren grondig te reinigen met STRIP.

VUL NU ALVAST ONDERSTAANDE GEGEVENS IN OF VRAAG UW DEALER DIT  TE DOEN.
BIJ  EEN TOEKOMSTIGE OVERLAKBEURT Z IJN DEZE GEGEVENS VAN BELANG.

Vloer gelakt op: -           -            met RIGOSTEP type: Uitgevoerd door:

Hoeveelheid lak: ltr., lagen, m2.

Betreffende ruimte(s):

Bijzonderheden:
(firma stempel)


