
 

 

ONDERHOUDSADVIES VOOR GELAKTE HOUTEN VLOEREN  
Teka Creole, Twin en Dur, Gründorf Avantgarde gelakt 
 
Dumby reiniger voor gelakte houten vloeren 
Eigenschappen 
Hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor het regelmatig reinigen van gelakte houten vloer.  
Verwijdert vuil en vlekken van uw vloer en is fris geparfumeerd. 
Gebruiksaanwijzing 
Voor het aanbrengen van Dumby reiniger voor gelakte houten vloeren adviseren wij u een Dumby reinigingsmop 
in combinatie met een Dumby stofwisser gebruiken.  
Voeg een half kopje (circa 75 cc) aan 10 liter handwarm water. Bij sterke vervuiling gebruikt u iets meer. Reinig 
de vloer vervolgens met een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop en laat de vloer drogen. Zorg ervoor dat u 
de reinigingsmop regelmatig schoonspoelt. 
Indien de polishlaag van uw vloer haar glans verliest, is het raadzaam deze te behandelen met Dumby polish 
voor gelakte houten vloeren. Gebruik voor het verwijderen van de oude polishlaag uitsluitend Dumby 
intensiefreiniger voor gelakte houten vloeren. Gebruiksaanwijzing van beide producten vindt u op de 
verpakkingen. 
Let op: niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen! 
Deze reiniger uitsluitend gebruiken voor gelakte houten vloeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Kinderveilige sluiting: indrukken en draaien. 
 
Dumby polish voor gelakte houten vloeren  
Eigenschappen 
Met oplosmiddelvrije Dumby polish voor gelakte houten vloeren brengt u eenvoudig een nieuwe polishlaag aan 
en maakt u uw vloer slijtbestendig, matglanzend en antislip. 
Gebruiksaanwijzing  
Indien uw houten 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. Laat de 
vloer hierna goed drogen.  
In de ruimte waar u Dumby polish voor gelakte houten vloeren aanbrengt, dient de temperatuur minimaal 18ºC te 
zijn. Werk baan voor baan in de lengte richting van de vloerdelen. Verbruik: ca. 1 liter per 40 m².  
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. 
Let op: niet in combinatie met Dumby finish gebruiken!  
Niet gebruiken in combinatie met Dumby finish voor gelakte houten vloeren (voorheen Dumby Rood) of andere 
reinigingsmiddelen. Na opening van de fles is de inhoud circa 1 jaar houdbaar.  
 
 
Dumby finish voor gelakte houten vloeren 
Eigenschappen  
Met de oplosmiddelhoudende Dumby finish voor gelakte houten vloeren brengt u eenvoudig een nieuwe 
finishlaag aan en maakt u uw vloer slijtbestendig, matglanzend en antislip. 
Gebruiksaanwijzing  
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 de Dumby intensiefreiniger. Laat de vloer 
hierna goed drogen. 
 
Voor gebruik goed schudden. Voor het aanbrengen van een nieuwe laag op een vloer afgewerkt met 
oplosmiddelhoudende lak. In de ruimte waar u Dumby finish voor gelakte vloeren aanbrengt dient de 
temperatuur minimaal 18ºC te zijn. Vloer goed laten drogen.  
 



 

 

Vervolg ONDERHOUDSADVIES VOOR GELAKTE HOUTEN VLOEREN 
 
Dumby finish voor gelakte houten 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). Verbruik: ca. 1 
liter voor 100 m². 
 
Dumby finish voor gelakte houten 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. Voor het dagelijks 
onderhoud van de finishlaag gebruikt u Dumby reiniger voor gelakte houten vloeren. 
 
Let op! Dit product is geschikt voor vloeren die afgewerkt zijn met een oplosmiddelhoudende lak (raadpleeg uw 
specialist). Dit product is niet geschikt voor laminaatvloeren. U dient het product dient niet in combinatie met 
Dumby polish voor gelakte houten vloeren (voorheen Dumby groen) of andere reinigingsmiddelen te gebruiken.  
 
Het product is ontvlambaar, schadelijk bij inademing (overgevoeligheid), aanraking met de huid en opname door 
de mond. Bij gebruik dient u de ruimte goed te ventileren. U dient het product buiten bereik van kinderen te 
houden. Na aanraking met de huid of met de ogen, onmiddellijk wassen met veel water. Bij een ongeval of indien 
men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen). Het product is giftig voor 
in het water levende organismen en kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
 
Na gebruik dient u de fles goed af te sluiten, om te draaien en op de plastic dop te plaatsen. Na opening is de fles 
ca.1 jaar houdbaar. Op kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. 
 
Nooit Dumby finish en polish op dezelfde vloer gebruiken!  
 
Dumby intensiefreiniger voor gelakte houten vloeren 
Eigenschappen 
Hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor het intensief reinigen van uw gelakte houten vloeren en het ontvetten 
van oude polishlagen. Werkt sterk ontvettend en verwijdert hardnekkig vuil en vlekken van uw vloer. 
Gebruiksaanwijzing 
Voor het aanbrengen van Dumby intensiefreiniger voor gelakte houten vloeren adviseren wij u een Dumby 
reinigingsmop in combinatie met een Dumby vloerwisser te gebruiken.  
Voeg één kopje (100 cc) Dumby intensiefreiniger voor gelakte houten vloeren toe aan circa 10 liter handwarm 
water. Bij sterke vervuiling gebruikt u iets meer. Reinig de vloer met een goed uitgewrongen Dumby 
reinigingsmop. Laat de intensiefreiniger vervolgens ongeveer 5 minuten inwerken, maar zorg ervoor dat deze niet 
opdroogt. Na de inwerktijd neemt u de vloer krachtig af met een goed uitgespoelde en uitgewrongen Dumby 
reinigingsmop. Zorg ervoor dat u de reinigingsmop regelmatig schoonspoelt. 
Let op: niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen! 
Deze intensiefreiniger uitsluitend gebruiken voor gelakte vloeren. Niet gebruiken in combinatie met andere 
reinigingsmiddelen. 
Op kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen bewaren. Kinderveilige sluiting: indrukken en draaien. 
Irriterend voor de ogen. Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts 
raadplegen en verpakking of etiket tonen. 

Bovengenoemde producten zijn los verkrijgbaar.  
Tevens bieden wij deze aan in een handige onderhoudsset. 
Er is keuze tussen een onderhoudsset met oplosmiddelhoudende 
producten en een onderhoudsset met oplosmiddelvrije producten. 


