Onderhoudsadvies Bauwerk vloeren
BW Parketreiniger 1 L (voor lak- en olievloeren)



Bauwerk Parketreiniger is een met water verdunbaar concentraat voor gebruik in waswater voor het reinigen van
gelakte of geoliede parketvloeren. Het is vuil- en vetoplossend, makkelijk in gebruik en zuinig.
Toepassing
› Voorafgaand is een droge reiniging met stofzuiger of stofdoek nodig om loszittend vuil te verwijderen
› Voor de daaropvolgende natte reiniging met ca. 5 liter waswater dient afhankelijk van de bevuilingsgraad
50-100 ml Bauwerk Parketreiniger toegevoegd te worden
› Met een vloerwisser (bv. Bona Wisser) dient de parketoppervlakte nat gereinigd te worden
› In geval van grotere oppervlakken kan een boenmachine met spraysysteem en polijstpad voor de natte
reiniging met Bauwerk Parketreiniger toegepast worden.
› Bauwerk Parketreiniger is geen polishverwijderaar, d.w.z. dat vooraf aangebrachte laklagen niet worden
aangetast
› Na de reiniging met Bauwerk Parketreiniger kan het onderhoud volgens de onderhoudsvoorschriften verder
uitgevoerd worden

BW Easy-clean care 1 L (voor olievloeren)




Reinigings-en onderhoudsconcentraat op basis van natuurlijke jojobaolie.
Het wordt aan het waswater toegevoegd. Voor het periodieke onderhoud
van geoliede Bauwerk-parketvloeren.
Speciaal voor licht gebruikte parketvloeren geschikt.

Toepassing
› Loszittend vuil van de parketvloer verwijderen
› Bij sterke vervuiling eerst met Bauwerk Parketreiniger reinigen
› Bij het waswater 1 % Bauwerk Reinigingsmiddel (50 ml per 5 liter water) toevoegen en goed mengen
› De microvezeldoek van een wisser (b.v. Bauwerk Vloerwisser) met het met het reinigingsmiddel gemengde
water vochtig maken, uitwringen en de vloer licht vochtig dweilen
› Niet te nat werken om de opzwelling van de parketelementen te vermijden
› Na een droogtijd van ca. 1 uur ontstaat er een gelijkmatig matte, schonende laag
› De reiniging afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en van de slijtage in intervallen van
dagen (weken) herhalen
Opgelet
› Voor een opbouwende intensieve reiniging wordt Bauwerk Onderhoudsolie aangeraden.
› Dosering: Toegevoegde hoeveelheid bij het waswater 1 % (50 ml per 5 liter water)
› Droogtijd: ca. 1 uur

BW Oil Care 1 L



Onderhoudsolie met korte droogtijd voor het onderhoud direct na installatie en voor het periodieke onderhoud van
geoliede Bauwerk-parketvloeren. Voor regelmatige opfrissing van geoliede parketvloeren. Het wordt puur gebruikt niet bij waswater toevoegen!
Toepassing
Direct na installatie
› De te behandelen parketvloer moet schoon en droog zijn
› De onderhoudsolie voor gebruik goed schudden
› De onderhoudsolie dun aanbrengen
› Vervolgens de olie met een 1-schijfs boenmachine onder
toepassing van een witte pad in de parketvloer inmasseren
› De onderhoudsolie wordt zolang verdeeld tot er geen
sporen meer van de pad in de natte olielaag te merken zijn
Periodiek onderhoud
› Het periodieke onderhoud kan regelmatig met simpele hulpmiddelen
(zonder machines) uitgevoerd worden
› De onderhoudsolie het liefst dun en gelijkmatig met een doek
of een Bauwerk Vloerwisser aanbrengen



BW Parket Care ECO 1 L (voor lakvloeren)



De Parketonderhoud Eco is een water bevattend onderhoudsmiddel voor het eerste onderhoud
direct na installatie en voor periodiek onderhoud van zijdemat, mat en B-Protect gelakte
parketvloeren. De ontstane beschermlaag vermindert de slijtage en beschermt de voegen.
Toepassing
› De parketvloer reinigen (stofzuigen enz.)
› De Parketonderhoud Eco voor gebruik goed schudden
› De Parketonderhoud Eco wordt puur gebruikt
› Met een vloerwisser (bv.: Bauwerk Vloerwisser) de parketvloer gelijkmatig vochtig reinigen of met
een 1-schijfs boenmachine onder toepassing van een witte pad inmasseren. De overtollige vloeistof
eventueel met een vezelvrije katoenen doek opnemen
› Droogtijd: ca. 1 uur. Gedurende deze periode het behandelde gebied niet betreden
› De gebruikte gereedschappen en doeken kunnen met water schoongemaakt en opnieuw gebruikt worden
Technische gegevens
› Verbruik: 100 m2/ liter
› Droogtijd: ca. 1 uur



