1

Dumby vloerverzorgingswijzer

De complete gids voor het
onderhoud van uw vloer.

INHOUD

1. 	WELKOM BIJ DUMBY			
De kracht van 30 jaar kwaliteit in vloerverzorging

PAG. 4

2.	Eenvoudige onderhoudstips			
Met deze tips zorgt u elke dag goed voor uw vloer

PAG. 6

3. 	Snel naar de juiste vloerverzorging?
	Lees eerst deze pagina!

PAG. 8

4. 	LAKVLOEREN		
PAG. 10
Algemeen vloerverzorgingsadvies voor uw gelakte houten vloer
Dumby’s productaanbod voor uw gelakte houten vloer
4.1 Dumby reiniger voor gelakte houten vloeren
4.2 Dumby intensiefreiniger voor gelakte houten vloeren
4.3 Polish voor gelakte houten vloeren
4.4 Finish voor gelakte houten vloeren
5. 	OLIEVLOEREN			
PAG. 16
Algemeen vloerverzorgingsadvies voor uw geoliede houten vloer
Dumby’s productaanbod voor uw geoliede houten vloer
5.1 Zeep voor geoliede houten vloeren
5.2 Intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren
5.3 Onderhoudsolie voor geoliede houten vloeren
5.4 Vlekkenverwijderaar voor geoliede houten vloeren
5.5 Reiniger voor hardwax geoliede houten vloeren
5.6 Hardwax onderhoudsolie voor geoliede houten vloeren

3

6. 	Laminaatvloeren
PAG. 22
Algemeen vloerverzorgingsadvies voor uw laminaatvloer
Dumby’s productaanbod voor uw laminaatvloer
6.1. Vlekkenverwijderaar voor laminaatvloeren
6.2. Reiniger voor laminaatvloeren
6.3. Intensiefreiniger voor laminaatvloeren
7.	PVC vloeren
PAG. 26
Algemeen vloerverzorgingsadvies voor uw PVC vloer
Dumby’s productaanbod voor uw PVC vloer
7.1. Reiniger voor PVC vloeren
7.2. Polish voor PVC vloeren
8.	Extra producten

PAG. 30

NOTITIES			

PAG. 34

Inhoud

1. 	WELKOM BIJ DUMBY

De kracht van
30 jaar kwaliteit
in vloerverzorging.

Welkom bij Dumby vloerverzorging. In deze brochure maakt u kennis
met het complete assortiment vloerverzorgingsproducten van Dumby.
Onze producten zijn stuk voor stuk met de grootst mogelijke zorg
ontwikkeld. Dat is niet zomaar een loze kreet: zeer vooraanstaande
vloerenproducenten hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van
de producten.
Vervolgens hebben uitgebreide tests uitgewezen dat de producten van
Dumby vloerverzorging de oplossing zijn voor het behoud en onderhoud
van uw vloer. Het resultaat van 30 jaar ervaring en ontwikkeling vindt u
hier: een uitgebalanceerd assortiment met producten die u precies die
bescherming en verzorging van uw vloer geven waardoor u jaar in jaar
uit kunt blijven genieten van een prachtige vloer.
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2. 	Eenvoudige onderhoudstips

Met deze tips zorgt
u elke dag goed
voor uw vloer.
U houdt uw vloer extra lang in topconditie als u de volgende tips in acht
neemt. Sommige tips liggen misschien voor de hand, toch is het handig
om ze nog eens op een rijtje te zien.
Voorkom los vuil.
Zand en vuil zijn als schuurpapier voor uw vloer. Stofzuig daarom
regelmatig of haal een Dumby vloerwisser over de vloer. Om de inloop van
zand en vuil te beperken, plaatst u schoonloopmatten bij de ingangen.*
Houd de vloer droog.
Hout werkt als het nat wordt. Het kan uitzetten en kleurverschil geven bij
de naden. Zorg er dus voor dat u – indien u de vloer nat afneemt – een
goed uitgewrongen doek of mop gebruikt. Neem vocht (bijvoorbeeld van
een omgevallen glas) direct op en voorkom lekkende plantenbakken door
er een schaal onder te plaatsen.
Voorzie meubels van vilt.
Meubels die verschoven worden geven een grote kans op krassen. Tafels
en stoelen zijn hiervan de bekendste voorbeelden. Voorzie deze van vilt en
houd de kwaliteit van het vilt in de gaten. Zo blijft u ernstige beschadiging
van uw vloer vóór.*
Kies bureaustoelen met zachte wielen.
Intensief gebruik van bureaustoelen met draaiende en zwenkende wielen
kan resulteren in beschadigingen op uw vloer. Het is daarom aan te raden
om bij de aanschaf van een bureaustoel te kiezen voor zogenaamde
‘zachte’ wielen. Laat u hierover adviseren.
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Let op met naaldhakken.
Naaldhakken met beschadigde zolen vormen een grote
bedreiging voor uw vloer. De spijkerharde punten veroorzaken
lelijke putjes.
Gebruik nooit huishoudelijke producten.
Dumby is speciaal ontwikkeld voor de verzorging van hout.
En dat is niet voor niets. Gewone huishoudelijke producten
kunnen de afwerkingslaag beschadigen en de kans bestaat dat
de vloer verkleurt. Een nieuwe afwerkingslaag kan na het gebruik
van huishoudelijke producten bovendien minder goed hechten.

* Kijk ook bij het hoofdstuk Extra producten op pagina 30
voor schoonloopmatten, stofwissers en vilt.

2. Eenvoudige onderhoudstips

Plaats een luchtbevochtiger.
Hout is gevoelig voor het weer. Door verandering van de luchtvochtigheid (die ontstaat door verandering van het weer, en met
name in de winter) kan uw vloer krimpen of uitzetten. De ideale
luchtvochtigheid ligt tussen de 50 en 60%. Om deze op peil te
houden plaatst u een luchtbevochtiger. Uw vloerspecialist informeert u graag over een luchtbevochtiger.

3. vloercategorieËn

Snel naar de juiste
vloerverzorging?
Lees eerst
deze pagina!

Houten vloeren, laminaatvloeren of pvc vloeren: u verzorgt ze allemaal met
Dumby vloerverzorging. Om snel te achterhalen welke producten u nodig
heeft, hoeft u maar twee vragen te beantwoorden:
Tot welke categorie behoort uw vloer?
Dumby onderscheidt 4 categorieën:
1. 	LAKvloeren
2. 	OLIEvloeren
3. 	Laminaatvloeren
4. 	PVC Vloeren
Bij de eerste twee categorieën is niet zozeer het materiaal van belang,
maar de afwerking met lak of olie. De laatste twee categorieën zijn wel
op basis van de materiaalsoort. Kunt u niet met zekerheid zeggen welke
categorie op uw vloer van toepassing is? Raadpleeg dan uw specialist of
kijk op www.dumby.nl.

9

Twijfel? Vragen!
Weet u niet zeker in welke categorie uw vloer valt of heeft u
vragen, die in deze brochure niet beantwoord worden? Twijfel
dan niet en neem contact op met de specialist bij u in de buurt.
Alle Dumby-verkoopadressen vindt u op www.dumby.nl.
U kunt vanaf de website ook per e-mail een vraag stellen
aan Dumby.

3. Vloercategorieën

Wat voor soort onderhoud heeft u op het oog?
Onderhoud is een breed begrip. Het soort onderhoud dat u zoekt,
bepaalt u eenvoudig met behulp van deze brochure. Als u uw
vloertype en afwerking weet, bladert u naar die categorie in de
brochure. Daar vindt u een onderhoudsadvies en leest u welke
producten waarvoor dienen. Zo vindt u eenvoudig de producten
die u nodig heeft.

4. 	LAKVLOEREN

Algemeen
onderhoudsadvies
voor uw gelakte
houten vloer.
Een gelakte vloer herkent u meestal aan de lichte glans. Lak werkt als een
extra beschermlaag voor uw houten vloer die zo goed als ondoordringbaar
is. Enige regelmaat in het dagelijks onderhoud én de nodige periodieke
reiniging is alles wat een gelakte vloer van u vraagt. De producten die
Dumby ervoor ontwikkelt heeft, herkent u in één oogopslag aan het bekende
olifant beeldmerk in het groen.

Kijk op pagina 12 t/m 15 voor de juiste producten >>
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Dumby’s vloerverzorgingsadvies voor uw
gelakte houten vloer:
Om uw gelakte vloer op korte en lange termijn in topconditie te
houden adviseert Dumby u de volgende vloerverzorging:
Stap 1
Regelmatig stofzuigen of stofwissen.
Het regelmatig verwijderen van zand en los vuil is altijd de eerste
stap. Stofzuigen of -wissen is niet alleen hygiënisch, maar het
beschermt uw vloer ook. Zand en vuil werken namelijk net als
schuurpapier.
Stap 2
Regelmatig schoonmaken met Dumby Reiniger
voor gelakte houten vloeren.
Om iets meer te doen dan alleen vuil en stof verwijderen, heeft
Dumby een reiniger voor gelakte vloeren ontwikkeld. U lost vuil en
vet ermee op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken.

Stap 4
Zo’n 2 tot 3 keer per jaar de belangrijke
extra verzorging.
Naast de regelmatige reiniging heeft uw gelakte vloer zo’n 2 tot 3
keer per jaar baat bij extra verzorging. Hiervoor kunt u kiezen uit
een polish of finish voor gelakte houten vloeren. Wat ze precies
doen en welke voor u het meest geschikt is, leest u op pagina 14
en 15. Beide producten geven de laklaag nieuwe bescherming
tegen beschadiging. Ook wordt uw vloer er slijtbestendig en
antislip van.

4. Lakvloeren

Stap 3
Intensief schoonmaken met Dumby
Intensiefreiniger voor gelakte houten vloeren.
De naam zegt het al: intensiefreiniger voor gelakte houten vloeren
gebruikt u in speciale gevallen om uw vloer grondig te reinigen. U
kunt de intensiefreiniger voor gelakte houten vloeren bijvoorbeeld
gebruiken nadat u een huis vol visite heeft gehad.

4. 	LAKVLOEREN

DE KRACHT
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Ieder Dumby-product heeft zijn eigen kenmerken. De producten die u
gebruikt voor uw gelakte vloer zijn hiernaast te vinden. Wilt u eerst weten
hoe u uw gelakte houten vloer het beste kunt onderhouden?
Lees dan eerst het vloerverzorgingsadvies op de vorige pagina.
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4.1
Dumby Reiniger voor gelakte houten vloeren |
regelmatig gebruik
Voorbereiding
Voor het aanbrengen van Dumby reiniger voor gelakte houten vloeren
adviseren wij u een Dumby reinigingsmop in combinatie met een
Dumby vloerwisser te gebruiken.
Dit doet het.
Lost vuil en vet op en verwijdert de meeste vlekken eenvoudig.
Geschikt voor regelmatig gebruik.
Zo werkt het.
Voeg één kopje Dumby reiniger voor gelakte houten vloeren toe aan
ongeveer 10 liter handwarm water. Reinig de vloer met een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop. Dweil de vloer volgens na met een
goed uitgewrongen schone Dumby reinigingsmop en schoon water.

Dit doet het.
Reinigt uw gelakte vloer extra intensief wanneer er sprake is van extra
vervuiling.
Zo werkt het.
Voeg één kopje intensiefreiniger toe aan ongeveer 10 liter handwarm
water. Gebruik bij sterke verontreiniging iets meer. Reinig de vloer
met een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop. Laat de oplossing
ongeveer 5 minuten inwerken en dweil de vloer volgens na met een
goed uitgewrongen schone Dumby reinigingsmop en schoon water.

4. Lakvloeren

4.2
Dumby Intensiefreiniger voor gelakte houten
vloeren | PERIODIEK GEBRUIK
Voorbereiding
Voor het aanbrengen van Dumby intensiefreiniger voor gelakte houten
vloeren adviseren wij u een Dumby reinigingsmop in combinatie met
een Dumby vloerwisser te gebruiken.

4. 	LAKVLOEREN

4.3
Polish voor gelakte houten vloeren |
periodiek onderhoud
Voorbereiding
Indien uw vloer niet nieuw is adviseren we u de vloer vooraf te
behandelen met Dumby intensiefreiniger voor gelakte vloeren.
De gebruiksaanwijzing hiervoor vindt u op de fles van de Dumby
intensiefreiniger en op de vorige pagina. Laat de vloer hierna
goed drogen.
Dit doet het.
Met de (oplosmiddelvrije) Dumby polish voor gelakte vloeren brengt u
een nieuwe basisbeschermlaag aan, maakt u de laklaag slijtbestendig
en antislip en geeft u uw vloer een mooie matte glans. Eventuele
kleine beschadigingen en krassen worden opgevuld. Met Dumby
polish blijft de laklaag in optimale conditie.
Zo werkt het.
In de ruimte waar u Dumby polish voor gelakte vloeren aanbrengt,
o
dient de temperatuur minimaal 18 C te zijn. Het verbruik is circa
2
1 liter per 40 m . Werk baan voor baan in de lengte van de
vloerdelen. Voor het aanbrengen gebruikt u bij voorkeur de Dumby
polishmop of de Dumby pluisvrije doek. Breng Dumby polish voor
gelakte houten vloeren bij voorkeur twee tot drie keer per jaar aan.
Voor het dagelijks onderhoud van de polishlaag gebruikt u Dumby
reiniger voor gelakte houten vloeren.
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4.4
Finish voor gelakte houten vloeren |
periodiek onderhoud
Voorbereiding
Indien uw vloer niet nieuw is adviseren we u de vloer vooraf te behandelen met Dumby reiniger voor gelakte houten vloeren. De gebruiksaanwijzing hiervoor vindt u op de fles van Dumby reiniger. Laat de vloer
hierna goed drogen.

Zo werkt het.
In de ruimte waar u Dumby finish voor gelakte vloeren aanbrengt dient
o
de temperatuur minimaal 18 C te zijn. Het verbruik is circa 1 liter per
100 m2. Vloer goed laten drogen. Dumby finish voor gelakte vloeren
onverdund op de schone droge vloer dun en gelijkmatig, baan voor
baan aanbrengen met de Dumby polishmop of Dumby pluisvrije doek
(raadpleeg uw specialist). Dumby finish voor gelakte vloeren droogt
vrij snel (circa 1 uur na opbrengen) en geeft een matte glans, dus
niet opwrijven of politoeren. Dumby finish één tot twee maal per jaar
opbrengen.

4. Lakvloeren

Dit doet het.
Voor het aanbrengen van een nieuwe basisbeschermlaag op een vloer
afgewerkt met oplosmiddelhoudende lak gebruikt u Dumby finish
voor gelakte houten vloeren. U maakt de laklaag slijtbestendig en
antislip en uw vloer krijgt een mooie matte glans. Eventuele kleine
beschadigingen en krassen worden opgevuld. Met Dumby finish
blijft de laklaag in optimale conditie.

5. 	OLIEVLOEREN

Algemeen
onderhoudsadvies
voor uw geoliede
houten vloer.
Heeft u bij uw vloer gekozen voor een afwerking met natuurlijke olie
of hardwax olie? Dan zijn er één of meerdere lagen aangebracht die de
bescherming van het hout verzorgen. Een groot voordeel van een geoliede
vloer is dat eventueel plaatselijk periodiek onderhoud mogelijk is. Met Dumby
verzorgt u de reiniging en het onderhoud.
Dumby’s vloerverzorgingsadvies voor uw
geoliede houten vloer.
Om uw geoliede vloer op korte en lange termijn in topconditie te houden adviseert Dumby u de volgende vloerverzorging:
NATUURLIJKE OLIE / UV-gedroogde (hardwax) Olie
Stap 1
Regelmatig stofzuigen of stofwissen.
Het regelmatig verwijderen van zand en los vuil is altijd de eerste stap. Stofzuigen of -wissen is niet alleen hygiënisch, maar het beschermt uw vloer ook.
Zand en vuil werken namelijk net als schuurpapier.
Stap 2
Regelmatig schoonmaken met Dumby Zeep
voor geoliede houten vloeren.
Om iets meer te doen dan alleen vuil en stof verwijderen, heeft Dumby een
zeep voor geoliede vloeren ontwikkeld. U lost vuil en vet ermee op, verwijdert
eenvoudig de meeste vlekken en brengt een beschermende laag aan.
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Stap 3
1 à 2 keer per jaar Dumby Intensiefreiniger voor
geoliede houten vloeren gebruiken.
Met intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren reinigt u
de vloer 1 of 2 keer per jaar extra grondig. Na elke behandeling
met intensiefreiniger dient u een nieuwe olielaag aan te brengen.
Stap 4
Na de Intensiefreiniger een nieuwe
olielaag aanbrengen.
Nadat u de vloer heeft behandeld met intensiefreiniger voor
geoliede houten vloeren, brengt u met onderhoudsolie voor
geoliede houten vloeren een nieuwe beschermlaag aan.
Deze is verkrijgbaar in Naturel en Wit, afhankelijk van uw
wensen. Na de behandeling is uw vloer weer langdurig
beschermd.

HARDWAX OLIE
Stap 1
Regelmatig stofzuigen of stofwissen.
Het regelmatig verwijderen van zand en los vuil is altijd de eerste
stap. Stofzuigen of -wissen is niet alleen hygiënisch, maar het
beschermt uw vloer ook. Zand en vuil werken namelijk net als
schuurpapier.

Stap 3
Zo’n 2 tot 3 keer per jaar de belangrijke
extra verzorging.
Naast de regelmatige reiniging heeft u olie vloer zo’n 2 tot 3
keer per jaar baat bij een intensieve verzorging. Hiervoor kiest u
hardwax onderhoudsolie voor geoliede houten vloeren.
Kijk op pagina 18 t/m 21 voor de juiste producten >>

5. Olievloeren

Stap 2
Regelmatig schoonmaken met Dumby REINIGER
voor HARDWAX GEOLIEDE HOUTEN VLOEREN
Om iets meer te doen dan alleen vuil en stof verwijderen, heeft
Dumby een reiniger voor hardwax geoliede houten vloeren
ontwikkeld. U lost vuil en vet ermee op, verwijdert eenvoudig de
meeste vlekken en brengt een beschermende laag aan.

lakvloeren

lakvloeren

akte vloeren

akte vloeren

5. 	OLIEVLOEREN
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Ieder Dumby-product heeft zijn eigen kenmerken. De producten die u
gebruikt voor uw geoliede houten vloer zijn hiernaast te vinden. Wilt u
eerst weten hoe u uw geoliede vloer het beste kunt onderhouden?
Lees dan eerst het vloerverzorgingsadvies op de vorige pagina.
VLOERVERZORGING

INTENSIEFREINIGER
VOOR
LAMINAATVLOEREN

DE KRACHT

VAN 30 JAAR

KWALITEIT IN

REINIGER
VOOR
LAMINAATVLOEREN

VLOERVERZORGING

DE KRACHT

laminaat
vloeren

DE KRACHT

KWALITEIT IN

VAN 30 JAAR

KWALITEIT IN

DE KRACHT

VLOERVERZORGING

VLEKKENVERWIJDERAAR
VOOR LAMINAATVLOEREN

VLOERVERZORGING

VLOERVERZORGING

REINIGER
VOOR HARDWAX GEOLIEDE
HOUTEN VLOEREN

olievloeren
VLOERVERZORGING

VAN 30 JAAR

VLOERVERZORGING

geoliede
vloeren
olievloeren

geoliede
vloeren
olievloeren
geoliede
vloeren

geoliede
geoliede vloeren
vloeren

geoliede vloeren

ZEEP WIT
VOOR GEOLIEDE
HOUTEN VLOEREN

DE KRACHT

VAN 30 JAAR

DE KRACHT

DE KRACHT

DE KRACHT

DE KRACHT

VLOERVERZORGING
VLOERVERZORGING

KWALITEIT IN

VAN 30 JAAR
VAN 30 JAAR

INTENSIEFREINIGER
VOOR GEOLIEDE
HOUTEN VLOEREN

KWALITEIT IN

VLOERVERZORGING

KWALITEIT IN

VAN 30 JAAR

ZEEP NATUREL
VOOR GEOLIEDE
HOUTEN VLOEREN

KWALITEIT IN

VLOERVERZORGING

KWALITEIT IN

VAN 30 JAAR

VLEKKENVERWIJDERAAR
VOOR GEOLIEDE
HOUTEN VLOEREN

geoliede vloeren

geoliede vloeren

ONDERHOUDSOLIE WIT
VOOR GEOLIEDE
HOUTEN VLOEREN

KWALITEIT IN

KWALITEIT IN

VAN 30 JAAR

VLOERVERZORGING

ONDERHOUDSOLIE NATUREL
VOOR GEOLIEDE
HOUTEN VLOEREN

DE KRACHT

olievloeren

VLEKKENVERWIJDERAAR
VOOR GEOLIEDE
HOUTEN VLOEREN

DE KRACHT

HARDWAX
ONDERHOUDSOLIE
NATUREL VOOR GEOLIEDE
HOUTEN VLOEREN

KWALITEIT IN

laminaatvloeren

gelakte vloeren

gelakte vloeren

VAN 30 JAAR

VAN 30 JAAR

19

5.1
Zeep voor geoliede houten vloeren |
regelmatig gebruik
Voorbereiding
Voor de behandeling met Dumby zeep voor geoliede houten vloeren
dient uw vloer schoon, droog en stof- en vetvrij te zijn.
Wij adviseren een Dumby reinigingsmop en/of stofwisdoeken
in combinatie met een Dumby vloerwisser te gebruiken.
Dit doet het.
Reinigt uw geoliede vloer, lost vuil en vet op en verwijdert
vlekken zonder de afwerklaag aan te tasten. Bovendien brengt
u een nieuwe beschermlaag aan. De zeep is verkrijgbaar in wit
en naturel.
Zo werkt het.
U vult twee emmers van 10 liter met handwarm water en voegt
aan één van de emmers 25 cl zeep toe. Roer deze goed
door en reinig de vloer met een Dumby reinigingsmop. Spoel deze
geregeld in de emmer met alleen water. Na 20 minuten is de zeep
ingetrokken en is uw vloer schoon.

Dit doet het.
Verwijdert 1 of 2 keer per jaar hardnekkig vuil en reinigt bijzonder
intensief. Let op: na het gebruik van intensiefreiniger voor geoliede
houten vloeren dient u altijd Dumby onderhoudsolie aan
te brengen.
Zo werkt het.
U vult twee emmers van 10 liter met handwarm water en voegt aan
één van de emmers een kwart tot een halve liter intensiefreiniger
voor geoliede houten vloeren toe. Roer deze goed door en reinig de
vloer met een Dumby reinigingsmop. Spoel deze geregeld na in de
emmer met schoon water. 10 minuten erna dweilt u de vloer met de
goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop en schoon water.

5. Olievloeren

5.2
Intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren |
PERIODIEK gebruik
VOORBEREIDING
Vóór de behandeling van uw vloer adviseren we u stof te
verwijderen met de Dumby vloerwisser in combinatie met Dumby
stofwisdoeken. Daarna brengt u Dumby intensiefreiniger voor
geoliede houten vloer aan met een Dumby reinigingsmop.

5. 	OLIEVLOEREN
5.3
Onderhoudsolie voor geoliede houten vloeren |
periodiek onderhoud
Dumby onderhoudsolie is verkrijgbaar in naturel en wit
Voorbereiding
Voordat u uw vloer behandelt met Dumby onderhoudsolie wit voor geoliede
houten vloeren, dient u de vloer droog, stof- en vetvrij te maken door te
reinigen met Dumby intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren.
De gebruiksaanwijzing vindt u op de fles van de Dumby intensiefreiniger en op
de vorige pagina. Laat de vloer hierna 24 uur drogen.
Dit doet het.
Voorziet uw geoliede vloer 1 tot 2 keer per jaar van een nieuwe
olielaag. Gebruik de onderhoudsolie altijd in combinatie met de
intensiefreiniger.
Zo werkt het.
24 uur na de reiniging met intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren
brengt u de onderhoudsolie voor geoliede vloeren aan met de Dumby
pluisvrije doek. U masseert de olie licht in en verbruikt ongeveer 1 liter voor
50 m2. Poets tot u een matglanzend effect krijgt. Overtollige olie verwijdert
o

u. Bij 18 C kunt u de vloer na 4 tot 5 uur weer betreden. Na 24 uur is de
onderhoudsolie volledig uitgehard.

5.4
Vlekkenverwijderaar voor geoliede houten vloeren
Voorbereiding.
Voordat u met de behandeling begint is het verstandig een stukje te testen op
een deel van de vloer dat buiten het zicht ligt. Zo controleert u de reactie van
de behandeling.
Dit doet het.
Dumby vlekkenverwijderaar voor geoliede houten vloeren is speciaal
ontwikkeld (op basis van zeep) voor het verwijderen van vlekken op
onbehandeld, gezeept of geolied hout.
Zo werkt het.
Goed schudden voor gebruik. Spuit de Dumby vlekkenverwijderaar op de plek
en verspreid het gelijkmatig. Laat het vervolgens 10 tot 30 minuten intrekken.
Bewerk de vlek met een borstel tot deze verdwenen is en behandel na met
lauwwarm water. Bij hardnekkige vlekken kunt u de behandeling eventueel
herhalen.

5.5
Reiniger voor hardwax geoliede houten vloeren
Voorbereiding
Voor het aanbrengen van Dumby reiniger voor hardwax geoliede
houten vloeren adviseren wij u een Dumby reinigingsmop in
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combinatie met een Dumby vloerwisser te gebruiken.
Dit doet het.
Verwijdert dagelijks vuil en vlekken van uw hardwax geoliede
houten vloer.
Zo werkt het.
Voeg een half kopje (circa 75 cc) Dumby reiniger voor hardwax
geoliede houten vloeren toe aan 5 liter handwarm water. Bij sterke
vervuiling gebruikt u iets meer. Reinig de vloer vervolgens met een
goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop. Zorg ervoor dat u de
Dumby reinigingsmop regelmatig schoonspoelt.
5.6
Hardwax onderhoudsolie voor geoliede houten
vloeren
Dumby Hardwax onderhoudsolie is verkrijgbaar in
naturel en wit
Voorbereiding.
Voordat u uw vloer behandelt met Dumby hardwax onderhoudsolie
voor geoliede houten vloeren, dient u de vloer droog, stof- en vetvrij
te maken door te reinigen met Dumby reiniger voor hardwax geoliede
houten vloeren. De gebruiksaanwijzing vindt u op de fles van de
Dumby reiniger en hierboven. Laat de vloer hierna 24 uur drogen.

Zo werkt het.
Goed schudden voor gebruik. Breng de Dumby hardwax onderhoudsolie voor geoliede houten vloeren aan en masseer deze licht in met
een Dumby polishmop of Dumby pluisvrije doek. Het verbruik is circa
1 liter per 70 m2. Poets net zo lang tot u een matglanzend effect
krijgt. Verwijder eventuele overtollige onderhoudsolie met de Dumby
o
pluisvrije doek. Bij een kamertemperatuur van minimaal 18 C kan de
vloer na 6 tot 12 uur betreden worden. Na 12 uur is de onderhoudsolie volledig uitgehard.

5. Olievloeren

Dit doet het.
Dumby hardwax onderhoudsolie voor geoliede houten vloeren is
een kwalitatief hoogwaardig product voor het onderhouden van alle
geoliede oppervlakken binnenshuis en is in het bijzonder geschikt
voor houten vloeren. De hardwax onderhoudsolie beschermt uw vloer
onder andere tegen beschadiging door wijn, bier, cola, koffie, thee,
vruchtensappen, melk en water.

6. 	Laminaatvloeren

Algemeen
onderhoudsadvies
voor uw
laminaatvloer.
Laminaatvloeren beschikken over een speciale toplaag die een hoge weerstand tegen krassen biedt. Laminaat is daarom een vloer waar u nauwelijks
omkijken naar heeft. Dit neemt niet weg dat ook laminaatvloeren verzorging
nodig hebben.
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Dumby’s vloerverzorgingsadvies voor
laminaatvloeren.
Uw keuze voor een laminaatvloer betekent automatisch dat u
kiest voor onderhoudsgemak. Om de laminaatvloer schoon te
houden adviseert Dumby de volgende verzorging:

Stap 2
DAGELIJKS schoonmaken met Dumby
VLEKKENVERWIJDERAAR VOOR LAMINAATVLOEREN
Voor het dagelijks reinigen van vlekken en vuil.
Stap 3
Regelmatig schoonmaken met Dumby Reiniger
voor laminaatvloeren.
Om iets meer te doen dan alleen vuil en stof verwijderen,
heeft Dumby een reiniger voor laminaatvloeren ontwikkeld. U lost
vuil en vet ermee op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken.
Stap 4
behandelen met Dumby Intensiefreiniger
voor laminaatvloeren.
Voor het reinigen van hardnekkig vuil en vlekken en het ontvetten
van uw laminaatvloer.
Kijk op pagina 24 t/m 25 voor de juiste producten >>

6. Laminaatvloeren

Stap 1
Regelmatig stofzuigen of stofwissen.
Het regelmatig verwijderen van zand en los vuil is altijd de eerste
stap. Stofzuigen of -wissen is niet alleen hygiënisch, maar het
beschermt uw vloer ook. Zand en vuil werken namelijk net als
schuurpapier.

eren

ren

eren

eren

6. 	Laminaatvloeren

Dumby’s
productaanbod
voor uw
laminaatvloer.
REINIGER
VOOR
PVC VLOEREN

pvc vloeren

Ieder Dumby-product heeft zijn eigen kenmerken. De producten die
u gebruikt voor uw laminaatvloer zijn hieronder te vinden. Wilt u eerst
weten hoe u uw laminaatvloer het beste kunt onderhouden? Lees dan
eerst het vloerverzorgingsadvies op de vorige pagina.

DE KRACHT
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REINIGER
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LAMINAATVLOEREN

VLOERVERZORGING

DE KRACHT

KWALITEIT IN

VLOERVERZORGING

VLEKKENVERWIJDERAAR
VOOR LAMINAATVLOEREN

laminaat
vloeren

laminaatvloeren

gelakte vloeren

gelakte vloeren

VAN 30 JAAR

6.1
Vlekkenverwijderaar voor laminaatvloeren |
DAGELIJKS gebruik
Dit doet het.
Dumby vlekkenverwijderaar gebruikt u voor het snel en eenvoudig
verwijderen van vuil en vlekken. Verwijdert o.a. koffievlekken en
schoenstrepen en is fris geparfumeerd.
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Zo werkt het.
U brengt de vlekkenverwijderaar onverdund direct aan op de vervuilde vlekken. U laat de verwijderaar vervolgens even inwerken en
wrijft de vlekken vervolgens schoon met een Dumby pluisvrije doek.
6.2
Reiniger voor laminaatvloeren |
regelmatig gebruik
Voorbereiding
Voor het aanbrengen van Dumby reiniger voor laminaatvloeren
adviseren wij u een Dumby reinigingsmop in combinatie met een
Dumby vloerwisser te gebruiken.
Dit doet het.
Reinigt uw vloer eenvoudig, is sneldrogend en laat bij de juiste
dosering geen strepen na. Het geeft de vloer een antistatische
werking en een aangename geur. Geschikt voor regelmatig gebruik.

6.3
Intensiefreiniger voor laminaatvloeren |
periodiek GEBRUIK
Voorbereiding
Voor het aanbrengen van Dumby intensiefreiniger adviseren wij u een
Dumby reinigingsmop in combinatie met een Dumby vloerwisser
te gebruiken.
Dit doet het.
Hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor laminaatvloeren. Sterk
ontvettend en verwijdert hardnekkig vuil en vlekken.
Zo werkt het.
Voeg één kopje (100 cl) intensiefreiniger voor laminaatvloeren toe
aan ongeveer 10 liter handwarm water. Reinig de vloer met een goed
uitgewrongen Dumby reinigingsmop. Dweil de vloer vervolgens na met
een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop en schoon water.

6. Laminaatvloeren

Zo werkt het.
Voeg 50 cl Dumby reiniger voor laminaatvloeren toe aan ongeveer 10
liter handwarm water en gebruik bij sterke vervuiling iets meer. Reinig
de vloer met een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop.

7. 	PVC vloeren

Algemeen
onderhoudsadvies
voor uw PVC vloer.
PVC vloeren beschikken over een speciale slijtlaag die een hoge weerstand
tegen krassen biedt. Een PVC vloer is daarom een vloer waar u nauwelijks
omkijken naar heeft. Dit neemt niet weg dat ook PVC vloeren verzorging
nodig hebben.
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Dumby’s vloerverzorgingsadvies voor
PVC vloeren.
U heeft gekozen voor een PVC vloer en daarmee kiest u voor onderhoudsgemak. Om de PVC vloer schoon te houden adviseert Dumby
de volgende verzorging:
Stap 1
Regelmatig stofzuigen of stofwissen.
Het regelmatig verwijderen van zand en los vuil is altijd de eerste
stap. Stofzuigen of –wissen is niet alleen hygiënisch, maar het
beschermt uw vloer ook. Zand en vuil werken namelijk net als
schuurpapier.

Stap 3
MEERDERE KEREN PER JAAR DE BELANGRIJKE EXTRA
VERZORGING.
Naast de regelmatige reiniging heeft uw PVC vloer meerdere keren
per jaar baat bij extra verzorging afhankelijk van intensiteit van
gebruik. Hiervoor heeft Dumby een polish voor PVC vloeren ontwikkeld. Dit product geeft uw PVC vloer nieuwe bescherming tegen
beschadiging. Ook wordt uw vloer er weer matglanzend, slijtbestendig en antislip van.
Kijk op pagina 28 t/m 29 voor de juiste producten >>

7. PVC vloeren

Stap 2
Regelmatig schoonmaken met Dumby Reiniger
voor PVC vloeren.
Om iets meer te doen dan alleen vuil en stof verwijderen, heeft
Dumby een reiniger voor PVC vloeren ontwikkeld. U lost vuil en vet
ermee op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken.

asvloeren

asvloeren

7. 	PVC vloeren

Dumby’s
productaanbod
voor uw PVC vloer.
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VOOR
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pvc vloeren

pvc vloeren

7.1
Reiniger voor PVC vloeren |
regelmatig gebruik
Voorbereiding
Voor het aanbrengen van Dumby reiniger voor PVC vloeren adviseren
wij u een Dumby reiniginigsmop in combinatie met een Dumby vloerwisser te gebruiken.
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Dit doet het.
Reinigt uw vloer eenvoudig, is sneldrogend en laat bij de juiste dosering geen strepen na. Het geeft de vloer een antistatische werking
en een aangename geur. Geschikt voor regelmatig gebruik.
Zo werkt het.
Voeg 100 cl Dumby reiniger voor PVC vloeren toe aan ongeveer 10
liter handwarm water en gebruik bij sterke vervuiling iets meer. Reinig
de vloer met een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop.
7.2 Polish voor PVC vloeren |
periodiek gebruik
Voorbereiding
Wij adviseren u de vloer vooraf te behandelen met Dumby reiniger
voor PVC vloeren. de gebruiksaanwijzing hiervoor vindt u op de fles
van de Dumby reiniger en op de linkerpagina. Laat de vloer hierna
goed drogen.

Zo werkt het.
In de ruimte waar u Dumby polish voor PVC vloeren aanbrengt, dient
de temperatuur minimaal 18ºC te zijn. het verbruik is ca. 1 liter per
50 m². Werk baan voor baan in de lengte van de vloerdelen. Voor het
aanbrengen gebruikt u bij voorkeur de Dumby polishmop of de Dumby pluisvrije doek. Breng Dumby polish voor PVC vloeren bij voorkeur
meerdere keren per jaar aan. Het is belangrijk dit in meerdere lagen
per keer te doen; meerdere dunne lagen bieden betere bescherming
dan een paar dikke lagen. Hou 2 tot 3 lagen per keer aan bij huishoudelijk gebruik en 4 tot 5 lagen bij commercieel gebruik. Voordat
u een volgende laag aanbrengt dient de vorige laag kurkdroog te
zijn. Hou daarom 20 tot 30 minuten aan tussen het opbrengen van
de lagen. Voor het dagelijks onderhoud van de polishlaag gebruikt u
Dumby reiniger voor PVC vloeren.

7. PVC vloeren

Dit doet het.
Met de (oplosmiddelvrije) Dumby polish voor PVC vloeren brengt
u een nieuwe basisbeschermlaag aan, maakt u de oppervlakte
slijtbestendig en antislip en geeft u uw vloer een mooie matte glans.
Eventuele kleine beschadigingen en krassen worden opgevuld. Met
Dumby polish blijft uw PVC vloer in optimale conditie.

8. Extra producten

Uitgebreid
assortiment
met praktische
hulpmiddelen.
Om het u makkelijk te maken heeft Dumby het assortiment uitgebreid met
een aantal praktische hulpmiddelen, variërend van schoonloopmatten tot
viltglijders en van vloerwissers tot onderhoudsets. Eén ding hebben ze met
elkaar gemeen: het draait allemaal om het behoud van uw vloer.

SCHOONLOOPMATTEN	
Voor het reduceren van vuil- en vochtinloop. Afmeting: 90 x 60 cm. Verkrijgbaar
in zwart, antraciet, lichtbruin, donkerbruin. Kleurcombinatie speciaal afgestemd
op harde vloeren zoals laminaat en parket. Stabiele ligging door vinylrug. Makkelijk te onderhouden en te reinigen. Duurzame kwaliteit en luxueuze uitstraling.
Bij reiniging: eerst de droge substantie verwijderen, daarna met lauw water
reinigen. Geen reinigingsmiddel toevoegen. Verkrijgbaar in:
Grijs 		
90 x 60 cm
Antraciet
90 x 60 cm
Naturel
90 x 60 cm
Bruin 		
90 x 60 cm
Vilt
Vilstrips 1000 x 50 mm
Voor het beschermen van uw vloer. Afmeting: 100 x 50 x 5 mm. Per 2 stuks
verpakt. Zelfklevend en geschikt voor harde vloeren zoals laminaat en parket.
Viltglijders 22 mm
Voor het beschermen van uw vloer. Diameter: 22 mm. 16 stuks per vel.
Zelfklevend en geschikt voor harde vloeren zoals laminaat en parket.
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Viltglijders 28 mm
Voor het beschermen van uw vloer. Diameter: 28 mm. 12 stuks
per vel. Zelfklevend en geschikt voor harde vloeren zoals laminaat
en parket.
Vloerwisser
Universele vloerwisser voor het droog en nat reinigen van uw vloer en
voor het aanbrengen van olie, polish en was.
- Droog reinigen: in combinatie met Dumby stofwisdoeken en
Dumby schuimzool.
- Nat reinigen: in combinatie met Dumby reinigingsmop.
- Aanbrengen van polish, was of olie: in combinatie met Dumby
polishmop.
De vloerwisser heeft een ergonomisch ontwerp en is in hoogte
verstelbaar. Met de vloerwisser reinigt u gemakkelijk de moeilijk
bereikbare plaatsen. Hij is stevig, van duurzaam materiaal en
eenvoudig op te bergen.

Polishmop (was, polish, olie opbrengen)
Voor het streeploos aanbrengen van was, polish of olie.
100% microvezels voor maximaal vloercontact. Verstevigde
achterzijde voorkomt vervorming tijdens het wassen. Wasbaar tot
60ºC: geen wasverzachter gebruiken en niet centrifugeren.
Te gebruiken met Dumby vloerwisser.
Stofwisdoek
Voor het eenvoudig verwijderen van stof. Geïmpregneerd voor
optimale stofopname. Werkt snel en efficiënt en is hygiënisch
en fris van geur. Ergonomisch verantwoord werken. Te gebruiken
met Dumby vloerwisser en Dumby schuimzool. Verpakt per 25 stuks.
Lees verder op pagina 32 >>

8. Extra producten

Reinigingsmop (vochtig gebruik)
Dumby reinigingsmop voor vochtige reiniging van uw vloer. Voor
gebruik nat maken en goed uitwringen. Eenvoudige reiniging van
hoeken en plinten dankzij microvezelrand. Hoge vochtopname.
100% microvezels voor maximaal vloercontact en optimale reiniging.

8. Extra producten

Schuimzool
Polyester schuimzool voor het eenvoudig verwijderen van stof.
Te gebruiken in combinatie met Dumby stofwisdoek en Dumby vloerwisser.
Pluisvrije doek
Pluisvrije doek voor het streeploos aanbrengen van Dumby olie, polish
of was. 100% viscose, volledig afbreekbaar (milieuvriendelijk). Groot
absorptievermogen. Verpakt per 5 stuks.
Onderhoudsset voor lak (oplosmiddelvrij)
Verpakt in Dumby emmer met de volgende inhoud:
- Polish voor gelakte houten vloeren
- Reiniger voor gelakte houten vloeren
- Intensiefreiniger voor gelakte houten vloeren
- Pluisvrije doek		
Onderhoudsset voor lak (oplosmiddelhoudend)
Verpakt in Dumby emmer met de volgende inhoud:
- Finish voor gelakte houten vloeren (voorheen dumby rood)
- Reiniger voor gelakte houten vloeren
- Pluisvrije doek

voorzijde
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Onderhoudsset voor olie naturel of wit
Verpakt in Dumby emmer met de volgende inhoud:
- Zeep naturel of wit voor geoliede houten vloeren
- Onderhoudsolie naturel of wit voor geoliede houten vloeren
- Intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren
- Pluisvrije doek
- Sproeier
- Pad + houder
Onderhoudsset voor hardwaxolie naturel of wit
Verpakt in Dumby emmer met de volgende inhoud:
- Reiniger voor hardwax
- Hardwax onderhoudsolie naturel of wit
- Pluisvrije doek
- Pad + houder

Onderhoudsset voor PVC vloeren
Verpakt in Dumby emmer met de volgende inhoud:
- Reiniger voor PVC vloeren
- Polish voor PVC vloeren
- Pluisvrije doek

8. Extra producten

Onderhoudsset voor laminaatvloeren
Verpakt in Dumby emmer met de volgende inhoud:
- Reiniger voor laminaatvloeren
- Intensiefreiniger voor laminaatvloeren
- Vlekkenverwijderaar
- Pluisvrije doek

NOTITIES
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