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Door een laag pvc-polish aan te brengen op de vloer blijft een pvc vloer in optimale conditie en is een 

goede bescherming gewaarborgd. Met een pvc-polish beschermt u de basisbeschermlaag. 

Vervolgens slijt de aangebrachte laag pvc-polish in plaats van de toplaag. Verder heeft een pvc-polish 

een goed corrigerende werking, dat wil zeggen dat kleine krassen en beschadigingen worden 

opgevuld. Met deze reiniger kunt u de glansgraad regelen door het eventueel te verdunnen met max. 

20% water. 

1. Voor een optimale hechting van de nieuwe polishlaag is het belangrijk de vloer vooraf grondig te 

reinigen. Vanzelfsprekend komt dit ook de hygiëne en het uiterlijk van de vloer ten goede. Zie 

”intensiefreinigen”. 

2. Verdeel de vloer denkbeeldig in een aantal goed te bewerken vloeroppervlaktes. Besprenkel steeds 

een gedeelte van de vloer en verdeel de pvc-polish vervolgens eventueel direct met behulp van een 

speciale polishverdeler gelijkmatig over dit vloergedeelte. 

3. Werk altijd nat in nat. Dat wil zeggen dat u de pvcpolish in de randen, van naast elkaar liggende 

vloeroppervlaktes, door elkaar wist voordat de polish droog is. U krijgt dan een gelijkmatige finish.  

Let op: nooit een drogende polish corrigeren! 

4. Denk eraan dat u niet over de vloer kunt totdat deze geheel droog is. Dit duurt gemiddeld 30 

minuten. Of de vloer droog is kunt u meestal zien of eventueel voelen. 

5. Na afloop de hoes van de polishverdeler goed uitspoelen met water. De hoes wordt anders hard. 

Droog reinigen 

Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor 

is een wisser; u kunt ook stofzuigen of vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook 

altijd verwijderen voorafgaand aan een natte reiniging. 

Nat reinigen 

Een pvc vloer kan tussendoor worden gereinigd met in water opgelost Reiniger. Dit middel lost vuil en 

vet op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken. Los Reiniger op in lauw water en reinig met behulp 

van een dweil of vloermop. Pas echter op dat er niet te veel water op de vloer wordt gebracht, wring 

daarom de dweil of mop altijd goed uit. Op de hiervoor beschreven werkwijze kunt u natuurlijk ook 

tussentijds eenvoudig vlekken verwijderen. 

INTENSIEFREINIGEN 

Is de vloer flink vervuilt, bijvoorbeeld door een feestje of door achterstallig onderhoud, dan kunt u de 

vloer het beste intensief reinigen. Dit is tevens de voor behandeling voor het aanbrengen van een 

nieuwe polishlaag. Los Remover intensiefreiniger op in lauw water en reinig met behulp van een dweil 

of vloermop de vloer. Spoel vervolgens de dweil of mop goed uit, en reinig met schoon water de vloer 

nog een keer. Pas echter op dat er niet te veel water op de vloer wordt gebracht, wring daarom de 

dweil of mop altijd goed uit.  


