
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderhoudsadvies gelakte vloeren 
 
 
 
1. NA HET LAKKEN 
-Beloop nieuw gelakt parket pas na 1 nacht (12 – 14 uur) drogen. 
-Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van zware meubelen. 
-Het duurt 1 à 2 weken voordat de lak volledig is doorgedroogd. 
-Ontzie je vloer in die tijd zoveel mogelijk. 
-Reinig de vloer die periode alleen droog en neem gemorste vloeistoffen direct op. 
-Daarna is de lak volledig doorgehard en mag je vochtig reinigen en kleden neerleggen. 
  
2. PREVENTIEF ONDERHOUD 
-Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden. 
-Leg ook matten of kleden op plaatsen waar extreme belasting plaatsvindt. 
-Gebruik bij bureaustoelen met wieltjes eventueel een beschermende onderlegger. 
-Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van beschermviltjes. 
  
3. DROOG EN NAT ONDERHOUD 
-Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg je vloer daarom dagelijks. 
-Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen. 
-Reinig alleen vochtig indien nodig. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil. 
-Gebruik op je gelakte vloer geen andere onderhoudsproducten dan van RIGOSTEP. 
  
Gebruik ook geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen 
die je vloer kunnen aantasten en/of verstoringen kunnen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen ook nooit 
een stoomapparaat. 
  
4. VOEDEN MET POLISH 
-Zorg ervoor dat op de laklaag altijd een dun laagje RigoStep FLOOR POLISH aanwezig is. FLOOR POLISH 
vangt vuil en vlekken op, vult de onvermijdelijke gebruikskrasjes en verlengt de levensduur van de laklaag. 
 
5. INTENSIEF REINIGEN 
De intensief reiniger Strip mag incidenteel ook worden uitgevoerd om een sterk verontreinigde vloer weer 
snel schoon te krijgen. Strip nooit voor de normale reiniging gebruiken. 
  
6. LAK DE VLOER TIJDIG OPNIEUW 
  
-Repareer ook tijdig kleine beschadigingen, die kunnen ontstaan door het vallen van een scherp voorwerp of 
door puntbelasting.   
 
7. DE RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID  
 
Gedurende de zomer maanden wanneer de lucht veel vocht bevat kan het volume van de planken uitzetten. 
Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen. Tijdens de winterperiode wanneer het huis opgewarmd wordt tot 
20 graden of hoger zal de luchtvochtigheid binnenshuis extra laag worden. Wanneer de luchtvochtigheid te 
laag is, zal het hout krimpen en kunnen er naden en zelfs scheuren ontstaan. Het is daarom zaak de 
relatieve luchtvochtigheid op peil te houden. De luchtvochtigheid is af te lezen met een hygrometer en zou 
tussen de 50 en 65% moeten zitten.  
De luchtvochtigheid kunt u op de volgende manieren op peil houden:  
-Met behulp van een luchtbevochtiger.  
-Goed ventileren en door middel van waterbakjes aan de radiator. 
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8. VERZORG JE VLOER REGELMATIG  
  
-De onderstaande tabel kan als richtlijn dienen om het onderhoud af te stemmen op de specifieke 
omstandigheden. 
 
 

Product CLEAN POLISH STRIP 

Type product: Neutraal reiniger Polish Speciaal reiniger 

Doel: Reinigen Opfrissen en Intensief reinigen 

    herstellen   

Matig belaste vloeren. Naar behoefte Naar behoefte Naar behoefte 

Zoals woon- en 3 á 4 per maand 1 á 2 per jaar 1 á 2 per jaar 

slaapkamers.   Tussentijds zo nodig   

    ook plaatselijk   

Middelzwaar belaste Naar behoefte Naar behoefte Naar behoefte 

vloeren. Zoals intensief 1 á 2 per week 3 á 4 per jaar 1 á 2 per jaar 

gebuikte woonkamers   Tussentijds zo nodig   

kantoren e.d.   ook plaatselijk   

Zwaar belaste vloeren. Naar behoefte Naar behoefte Naar behoefte 

Zoals winkels, scholen, elke 1 á 2 dagen 4 á 8 per jaar 1 x per 3 tot 6 maanden 

restaurants e.d.   Tussentijds zo nodig   

    ook plaatselijk   
 


