
 

 

 

 

   
Regelmatig vochtig 
dweilen 

Opfris-verzorging en 
onderhoud 
 

Intensieve reiniging 

Met de Ecoline Wash Care 
wordt normaal vuil mild, doch 
grondig en streeploos 
verwijderd van alle dweilbare 
oppervlakken.  
 

Gebruik altijd eerst de Ecoline 
Wash Care voordat u de 
Ecoline Refresher gaat 
aanbrengen.  

Ecoline Magic Cleaner reinigt 
alle vervuilde oppervlakken 
snel en intensief 

Vermeng Ecoline Wash met 
water (ongeveer 3 dopjes per 5 
liter water). Zorg ervoor dat de 
dweil goed uitwrongen is zodat 
er vochtig gereinigd wordt. 
Nadrogen met een zachte doek 
indien nodig.  
 
Perfecte combinatie: Ecoline 
Maintenance-Set en Ecoline 
Wash. 
 

Voor een moeiteloze 
opfrisbeurt van alle gelakte 
oppervlakken, vermengt u 
Ecoline Refresher 1:10 met 
water (0,5 liter Ecoline 
Refresher op 1 liter water). 
Verdeel het met een goed 
uitgewrongen dweil 
gelijkmatig over de vloer. 
Nadrogen met een zachte doek 
indien nodig.  

Vermeng Ecoline Magic 
Cleaner 1:10 met water en 
verdeel gelijkmatig over de 
vloer met een dweil of mop. 
Laat 5 tot 20 minuten 
intrekken. Het losgekomen vuil 
kan worden opgedweild met 
een dweil of mop 
 
Dweil daarna 2 of 3 keer na 
met schoon water tot de vloer 
schoon is. Nadrogen met een 
droge doek. Nadat de vloer 
helemaal droog is, verzorgt u 
deze met Ecoline Refresher. 
 

   
Frequentie: Wekelijks (bij 
objectvloeren) of wanneer 
nodig. 
 

Frequentie: Maandelijks (bij 
objectvloeren), 2x per jaar of 
wanneer nodig 

Frequentie: 2 keer per jaar (bij 
objecten) of wanneer nodig. 

 



 

• Een houten vloer moet regelmatig droog gereinigd worden. Gebruik daarvoor geen 

microfiber doeken en gebruik het parket-opzetstuk voor de stofzuiger om krassen te 

voorkomen.  

• Voor een gezond leefklimaat binnen en voor het behoud van uw vloer adviseren wij een 

kamertemperatuur tussen de 20 en 25 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 55-60%.  

• Controleer of wieltjes onder stoelen geschikt zijn voor parket. Bescherm uw vloer evt. met 

kleden en voorzie stoelpoten van viltglijders om krassen te voorkomen.  

• Wij raden inloopmatten e.d. aan bij toegangsdeuren, omdat scherp vuil als zand iedere vloer 

kan beschadigen. 

• Bescherm uw vloer tegen vocht (bijvoorbeeld lekkende bloempotten). 

• Plaats geen voorwerpen op de vloer met een latex of rubber onderkant (bijvoorbeeld een 

deurstopper). Daarin zitten weekmakers die vlekken kunnen veroorzaken. 

U zult merken dat uw behandelde en gelakte vloer naar verloop van tijd zeer laag in onderhoud zal 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 


