ONDERHOUDSADVIES VOOR WAS- EN GELAKTE KURKVLOEREN
Dumby vloeibare was voor wasvloeren
Eigenschappen
Dumby vloeibare was voor wasvloeren bevat natuurlijke kwaliteitswassen en is speciaal ontwikkeld voor het
onderhouden van wasvloeren. Dumby vloeibare was bevat uitstekende waterafstotende en vuilwerende
eigenschappen, kleeft niet en geeft uw vloer een langdurende glans.
Gebruiksaanwijzing
Voor de behandeling met Dumby vloeibare was voor wasvloeren dient u uw vloer altijd te behandelen met Dumby
intensiefreiniger voor wasvloeren. Lees de verpakking van de fles voor de gebruiksaanwijzing van de
intensiefreiniger voor wasvloeren.
Verdeel de Dumby vloeibare was voor wasvloeren met een Dumby polishmop of Dumby pluisvrije doek over het
te behandelen oppervlak. Na een droogtijd van 2 uur boent u de was uit met een boenmachine of een Dumby
pluisvrije doek.
Verbruik: ca. 1 liter per 10 m².
Let op: altijd gebruiken in combinatie met Dumby intensiefreiniger voor wasvloeren!
Dumby vloeibare was voor wasvloeren uitsluitend gebruiken op wasvloeren. Niet gebruiken in combinatie
reinigingsmiddelen, anders dan Dumby intensiefreiniger voor wasvloeren.

Dumby intensiefreiniger voor wasvloeren
Eigenschappen
Met Dumby intensiefreiniger voor wasvloeren verwijdert u op eenvoudige wijze de oude waslagen van uw vloer.
Dumby intensiefreiniger voor wasvloeren is uitermate geschikt voor het reinigen van vervuilde wasvloeren.
Gebruiksaanwijzing
Voor het aanbrengen van Dumby intensiefreiniger voor wasvloeren adviseren wij u een Dumby reinigingsmop in
combinatie met een Dumby vloerwisser gebruiken.
Verdeel de Dumby intensiefreiniger met een Dumby pluisvrije doek op het te behandelende oppervlak. Verbruik:
ca. 1 liter voor 35 m².
Laat de intensiefreiniger 1 minuut intrekken. Schrob de vloer vervolgens met een doek of boenmachine. Als u
meerdere lagen wilt verwijderen dient u de behandeling te herhalen. Na de behandeling krijgt uw vloer een matte
uitstraling. Behandel uw vloer vervolgens met Dumby vloeibare was voor wasvloeren.
Let op: altijd gebruiken in combinatie met Dumby vloeibare was voor wasvloeren! Bij gebruik in gesloten
ruimte zorgen dat er voldoende ventilatie is. Deze Dumby intensiefreiniger uitsluitend gebruiken voor
wasvloeren. Nooit gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen.

Dumby reiniger voor gelakte kurkvloeren
Eigenschappen
Hoog geconcentreerd en fris geparfumeerd reinigingsmiddel voor gelakte kurkvloeren. Voor het regelmatig
verwijdereren van vuil en vlekken.
Gebruiksaanwijzing
Voor het aanbrengen van Dumby reiniger voor gelakte kurkvloeren adviseren wij u een Dumby reinigingsmop in
combinatie met een Dumby vloerwisser te gebruiken.
Voeg een half kopje (±75 cc) toe aan circa 10 liter handwarm water. Gebruik bij sterke vervuiling iets meer. Reinig
de vloer met een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop en laat uw vloer vervolgens drogen. Zorg ervoor dat u
de reinigingsmop regelmatig schoonspoelt.
Let op: niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen!
Deze reiniger uitsluitend gebruiken voor gelakte kurkvloeren. Niet gebruiken in combinatie met andere
reinigingsmiddelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Kinderveilige sluiting: indrukken en draaien.

Vervolg ONDERHOUDSADVIES VOOR WAS- EN GELAKTE KURKVLOEREN
Dumby polish voor gelakte kurkvloeren
Eigenschappen
De oplosmiddelvrije polish gebruikt u voor het eenvoudig aanbrengen van een nieuwe polishlaag op uw gelakte
kurkvloer. Dumby polish voor gelakte kurkvloeren maakt uw kurkvloer slijtbestendig, matglanzend, antislip en
beschermt tegen beschadigingen.
Gebruiksaanwijzing
Indien uw vloer niet nieuw is adviseren we u de vloer vooraf te behandelen met Dumby intensiefreiniger voor
gelakte kurkvloeren. 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 kurkvloeren aanbrengt, dient de temperatuur minimaal 18ºC te
zijn. Werk baan voor baan in de lengte van de vloerdelen.
Verbruik: ca. 1 liter per 40 m².
Voor het aanbrengen gebruikt u de Dumby polishmop of de Dumby pluisvrije doek. Breng Dumby polish voor
gelakte kurkvloeren bij voorkeur twee tot drie keer per jaar aan. Voor het dagelijks onderhoud van de polishlaag
gebruikt u Dumby reiniger voor gelakte kurkvloeren.
Let op: niet gebruiken in combinatie met Dumby finish!
Dumby polish uitsluitend gebruiken op gelakte kurkvloeren. Niet gebruiken in combinatie met Dumby finish voor
gelakte vloeren (voorheen Dumby rood) of andere reinigingsmiddelen. Na opening van de fles is de inhoud ca. 1
jaar houdbaar. Op kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. Kinderveilige sluiting: indrukken en
draaien.

Dumby intensiefreiniger voor gelakte kurkvloeren
Eigenschappen
Hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor gelakte kurkvloeren. Werkt sterk ontvettend voor uw polishlaag en
verwijdert hardnekkig vuil en vlekken.
Gebruiksaanwijzing
Voor het aanbrengen van Dumby intensiefreiniger voor gelakte kurkvloeren adviseren wij u een Dumby
reinigingsmop in combinatie met een Dumby vloerwisser gebruiken.
Voeg één kopje (100 cc) Dumby intensiefreiniger voor gelakte kurkvloeren toe aan circa 10 liter handwarm water.
Gebruik bij sterke vervuiling iets meer. Reinig de vloer met een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop. Laat
de intensiefreiniger vervolgens circa 5 minuten inwerken, maar niet opdrogen. Neem de vloer na de inwerktijd
krachtig af met een goed uitgespoelde en uitgewrongen Dumby reinigingsmop. Zorg ervoor dat u deze regelmatig
schoonspoelt.
Let op: niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen!
Dumby intensiefreiniger uitsluitend gebruiken voor gelakte kurkvloeren. Na opening van de fles is de inhoud circa
1 jaar houdbaar. Op kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. Kinderveilige sluiting: indrukken en
draaien.

Bovengenoemde producten zijn los verkrijgbaar.

