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ONDERHOUD KURKVLOER
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OPGELET !!!
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Bij de plaatsing van houten of metalen meubels op een afgewerkte kurkvloer
worden er best viltjes onderaan de poten van deze voorwerpen bevestigd.
Bij gebruik van bureaustoelen met wieltjes is een chairmat aangewezen !!!
Normaal of regelmatig onderhoud
Het normaal of regelmatig onderhoud kan droog gebeuren met een flipper of met de stofzuiger.
Daarnaast is het mogelijk de kurkvloer nat te dweilen. Men kan aan het dweilwater Averclean toevoegen
(2 dopjes per 10 liter), wat een milieuvriendelijk reinigingsmiddel is, speciaal ontworpen voor natuurlijke
vloeren. Zo weinig mogelijk chemicaliën gebruiken a.u.b.!
Periodiek onderhoud
Wij raden U aan om een nieuw gelegde kurkvloer ná 8 dagen na de laatste vernislaag in te dweilen met
AVERPOLISH (mengverhouding: 2 dl/5 lt water).
Nadien kan je de vloer periodiek onderhouden met water waarin Averpolish wordt toegevoegd.
De behandelde vloer is na ca. 10-20 min. opgedroogd.
De achterblijvende polimeerlaag is vuilafstotend.
Eventueel kan men jaarlijks de aangebrachte Averpolish verwijderen door te dweilen met
AVERREMOVER in warm water. Na het nadweilen met proper water kan een nieuwe polishlaag
aangebracht worden.
Enkele nuttige tips:
Na het plaatsen en vernissen van de kurk is het raadzaam deze gedurende 2 dagen niet te betreden.
Indien dit echt niet mogelijk is kan men er op de sokken over lopen.
De eerste 8 dagen na vernissen mag de vloer niet afgedekt worden en mag de vloer niet met
onderhoudsproducten gereinigd worden. Enkel klaar water gebruiken.

HERVERNISSEN
Indien de vernislaag op bepaalde plaatsen afgelopen geraakt dient er bijgelakt te worden. Symptomen
van afgelopen vernis zijn doffe of matte plekken die bij het gewone onderhoud niet verdwijnen.
Als deze symptomen zich voordoen is het belangrijk om op de vloer zo snel mogelijk twee nieuwe
laklagen aan te brengen. In ieder geval moet vermeden worden dat er rechtstreeks op de kurk gelopen
wordt (dit gaat de vloer onherstelbaar beschadigen).
Eerst dient de aangebrachte polishlaag weggehaald te worden. Dit kan makkelijk gebeuren door goed te
dweilen met Averremover in warm water (het dweilwater zal na het dweilen goed vuil zien door de
polish die er in opgenomen werd). Nadien wordt even nagedweild met zuiver water.
U gaat daarna de kurkvloer opschuren met woodboy gaas 100-120. Vervolgens gaat U tweemaal
nadweilen met proper lauw water. De kurkvloer is nu klaar voor minstens twee nieuwe vernislagen aan
te brengen.
U kunt dan na 8 dagen de kurkvloer opnieuw met AVERPOLISH behandelen.
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