Onderhoudswijzer
Afgewerkt met Skylt
Skylt beschermt onzichtbaar met natural look: het oppervlak
lijkt onbehandeld. Skylt beschermt tegen slijtage, vlekken,
vervuiling, schoenstrepen en krassen. Om het natuurlijke
aspect optimaal te behouden wordt op Skylt veelal geen
polish toegepast. Daardoor eventueel zichtbaar blijvende
gebruikssporen behoren bij de karakteristiek.

Skylt Conditioner
Skylt Conditioner is een geconcentreerde
reiniger voor met Skylt behandelde
oppervlakken.
Sterk emulgerend, laagschuimend en fris
geurend. Reinigt zonder residu achter te laten.
In handige sprayflacon en navulbaar middels
concentraat. Concentraat niet puur gebruiken.

Voor het eerst belopen
Mede afhankelijk van de temperatuur en de relatieve
luchtvochtigheid (R.V.) is de vloer, bij 20 °C en een R.V. van
65%, na ca. 48 uur licht belastbaar. Een lage temperatuur en/
of hogere R.V. vertraagt de droogtijd. Doorgaans na 7 dagen is
de Skylt volledig belastbaar. Reinig de vloer de eerste 2 weken
alleen droog en veelvuldig. Na deze periode is de laag volledig
doorgehard en kunnen eventueel vloerkleden e.d. worden
neergelegd.
Onderhoudsvriendelijk
Met Skylt behandelde oppervlakken zijn opmerkelijk
onderhoudsvriendelijk en kunnen eenvoudig met Skylt Conditioner
worden gereinigd.

• Verwijder stof en los vuil met stofzuiger voorzien van een parket
borstelmond of stofwisser.
• Spray telkens wat Skylt Conditioner op een Parketmeester 		
Master dweil super of direct op een deel van de vloer.
• Reinig de vloer met de Parketmeester Master dweil super door
met lichte druk te wrijven.
• De dweil geregeld uitspoelen en uitwringen.
• Niet nadweilen.
• Bij sterkere vervuilingen de Skylt Conditioner 			
eventueel even laten inwerken.

Er hoeft niet te worden gezeept, geolied of geboend.

Preventief groot onderhoud

Onderhoud

Om de uitstraling te behouden kan na verloop van een aantal jaren
de vloer van een nieuw laagje Skylt worden voorzien.

Droog onderhoud:
• Verwijder stof en los vuil met stofzuiger voorzien van een 		
parket borstelmond of stofwisser.
Let op!
Gebruik nooit
teveel water en neem
het overtollige vocht
direct op. Volg ook de
gebruiksaanwijzing op
de verpakking.
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Onderhoudswijzer
Afgewerkt met Skylt
Hints en tips

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

• De vloer na de afwerking niet direct afdekken met b.v. folie,
kleden of karton i.v.m. doorharding van de toplaag.
• Gebruik voor elke afwerking de juiste onderhoudsproducten.
• Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen,verdunners, 		
schuurmiddelen of op ammoniak gebaseerde 			
schoonmaakproducten. Deze kunnen permanente schade aan
uw vloer toebrengen en/of verkleuringen veroorzaken.
• Zorg dat de producten die kunnen afgeven, zoals asfalt, rubber,
oplosbare verf en schoenpoets, niet in aanraking komen met
de vloer.
• Zorg dat er geen water op de naden achterblijft en indien 		
gemorst, meteen verwijderen. Frequent of buitensporig gebruik
van water kan uw vloer beschadigen. Water dat achterblijft
op de vloer, specifiek op de naden, kan beschadigingen
veroorzaken die niet worden gedekt door de			
garantievoorwaarden!
• Gebruik matten of kleden om inloop van zand, steengruis, 		
vuiligheid en water te minimaliseren, die uw vloer kunnen
beschadigen. Gebruik geen matten gebaseerd op latex of
rubber; deze kunnen verkleuring van uw vloer veroorzaken 		
(weekmakers).
• Ondanks dat uw vloer een hoge indrukbestendigheid heeft,
kunnen meubels en stoelen met smalle poten of scherpe
hakken door een te hoge druk, permanente beschadigingen
veroorzaken aan uw vloer.
• Geen meubels of apparaten over de vloer heen schuiven. 		
Gebruik meubel onderleggers onder zwaar meubilair om het
gewicht te verdelen.
Gebruik vilt onderleggers onder stoelen en tafels. Schuiven van
meubilair kan krassen en strepen veroorzaken.
• Voorkom dat sigaretten, lucifers en andere hete objecten in
aanraking komen met de vloer. Hierdoor kunnen verkleuringen
en beschadigingen ontstaan.
• Mocht, na het normale onderhoud, de vloer niet opknappen,
is dit een teken dat de vloer schoongemaakt en opnieuw 		
behandeld dient te worden.

1. Gebruik nooit meer dan de aanbevolen concentraties en let
vooral op de veiligheidsvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel de
Parketmeester.
2. Buiten bereik van kinderen houden.
3. Wees voorzichtig tijdens het schoonmaken van de vloer. Alle
harde vloeren kunnen bij natheid glad zijn. Zorg dat de vloer
volledig opgedroogd is voor u deze weer in gebruik neemt.

Let op!
Gebruik nooit
teveel water en neem
het overtollige vocht
direct op. Volg ook de
gebruiksaanwijzing op
de verpakking.
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