ONDERHOUDSWIJZER GELIJMDE KURKTEGELS
1. NA DE PLAATSING EN HET VERNISSEN VAN DE KURKVLOER: INGEBRUIKNAME EN AANDACHTSPUNTEN

♦ Na 24 uur drogen van de laatste vernislaag mag je de vloer voorzichtig in gebruik nemen. Vermijd intensief gebruik gedurende de

eerste dagen (niet met schoenen over de vloer lopen).
♦ Plaats meubels, ideaal 1 week, minimaal 48 uur na droging van de laatste vernislaag. Wees gedurende de eerste twee weken
echter nog voorzichtig bij het plaatsen en verschuiven van zware meubels. Voorzie stoelen en ander meubilair van beschermviltjes (te
koop in onze Santana-winkels speciaal voor kurk). Bovendien is het raadzaam om zware interieurobjecten met relatief kleine
meubelpoten te voorzien van een massief onderplaatje dat een breder en dus beter draagvlak vormt.
♦ Reinig de vloer de eerste 2 weken alleen droog en veelvuldig. Na deze periode is de vernis volledig doorgehard.
♦ Indien er, de eerste weken, nog andere werkzaamheden dienen te gebeuren, kan de vloer kortstondig afgedekt worden. Het is
noodzakelijk om dit dezelfde dag nog te verwijderen, zodat de vloer optimaal kan doorharden. Gebruik geen bedrukt papier.
♦ Verwijder regelmatig vuil en zand. Gebruik eventueel inloopmatten.
♦ Bescherm de vloer tegen langdurige vochtinwerking (planten,…) of voorkom langdurig contact met vocht (badmat, badhanddoek,..).
♦ Gebruik bij stoelen met wieltjes een speciaal beschermende onderlegger (polycarbonaat bureaumat in onze winkel verkrijgbaar
speciaal voor uw Santana-kurk).
♦ De weekmakers die in rubber verwerkt zijn, kunnen spontane inkleuring veroorzaken (vlekken). Vermijd dus rechtstreeks contact
tussen de vernis en rubber voorwerpen (tapijtruggen, luchtmatrassen, stoelpoten, kinderfietsjes, buggy’s, …).
♦ Fel rechtstreeks zonlicht doet kurk verbleken. Wij raden u aan in deze situatie gordijnen en jaloezieën te plaatsen.
♦ Scherpe en puntige voorwerpen kunnen uw vloer beschadigen.
Schematische voorstelling: te respecteren wachttijden na het aanbrengen van de laatste vernislaag :
24
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Vooraleer
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Vooraleer

de vloer in gebruik te nemen
de meubels terug te plaatsen ( ideaal – 1 week)
tapijten te leggen ( zeker niet vroeger )
met water en Santana Clean te reinigen of Santana Protect aan te brengen

2. OPSTART VAN HET ONDERHOUDSSYSTEEM MET SANTANA PROTECT:
Na volledige uitharding van de lak ( 14 dagen) mag het onderhoudssysteem met Protect worden opgestart.
Santana Protect moet steeds op een zeer schone ondergrond worden aangebracht.
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Hoe aanbrengen:
♦ Verwijder eerst stof met een stofzuiger.
♦ Voeg 50 tot 100 ml Santana Clean toe aan een emmer water (± 8 liter).
♦ Reinig de vloer middels dweil (of mop). Dweil steeds na met zuiver water. Neem nadien het vuil water op.
Laat de vloer goed drogen (4u).
♦ Schud de fles Santana Protect zeer grondig voor gebruik.
♦ Op de schone en droge vloer brengt u de onverdunde Santana Protect gelijkmatig aan met een Santana Wasverdeler
(enkel wasverdeler, geen ander verdeelsysteem om streepvorming te voorkomen). Vermijd dat er plasjes ontstaan.
♦ Wrijf de vloer niet op, maar laat de Santana Protect gewoon drogen gedurende minstens een uur (vloer mag niet meer kleverig
aanvoelen). Na 1 uur is de vloer terug beloopbaar.
♦ Reinig het gereedschap met water. Verbruik: 1 liter per ± 30 m².

3. HET PERIODIEK ONDERHOUD VAN UW SANTANA KURKVLOER
♦
♦
♦
♦
♦

a) dagdagelijks onderhoud
Stofzuig de vloer.
Voeg 50 tot 100 ml Santana Clean toe aan een emmer water (± 8 liter).
Dweil de vloer met een uitgewrongen, vochtige dweil.
Neem nadien het vuile water op. Het is niet nodig de vloer nog na te dweilen met schoon water. Laat hem gewoon opdrogen.
We raden u aan uw vloer minstens wekelijks met Santana Clean te reinigen.
b) 2 tot 5 maal per jaar: Extra beschermlaag Santana Protect aanbrengen die de onvermijdelijke gebruikskrasjes vult en die
voorkomt dat vuil in de vernislaag dringt

Wanneer aanbrengen:
♦ Wanneer de vorige Protect-laag dof wordt of wanneer u loopvlakken ziet ontstaan.
Hoe aanbrengen:
♦ Santana Protect moet op een zeer schone ondergrond worden aangebracht. Verwijder eerst stof met een stofzuiger.
♦ Reinig/ontvet de vloer met verdunde Santana Remover (1:10) middels dweil (of mop). Dweil steeds na met zuiver water.
♦ De vloer moet zuiver, droog, stof-, vet- en wasvrij zijn. Schud de fles Santana Protect zeer grondig voor gebruik.
♦ Op de schone en droge vloer brengt u de onverdunde Santana Protect gelijkmatig aan met een Santana Wasverdeler
(enkel wasverdeler, geen andere verdeelsysteem om streepvorming te voorkomen). Vermijd dat er plasjes ontstaan.
♦ Wrijf de vloer niet op, maar laat de Santana Protect gewoon drogen gedurende minstens een uur (vloer mag niet meer kleverig
aanvoelen). Na 1 uur is de vloer terug beloopbaar.
♦ Reinig het gereedschap met water. Verbruik: 1 liter per ± 30 m².
Versie oktober 2012

2/4

Belangrijk:
♦ De Santana Protect is verkrijgbaar in een glanzende (Gloss) en matte (Mat) versie.
♦ Omschakeling van Mat naar Gloss systeem en omgekeerd is mogelijk.
♦ Breng nooit twee lagen Santana Protect onmiddellijk na elkaar aan. Laat iedere laag 2 weken doorharden.
c) Eénmaal om de 5 à 10 jaar: Grondig reinigen/ontvetten van uw Santana vloer met Santana Remover om daarna terug een nieuwe
laag Protect op te zetten
Wanneer gebruiken:
♦ Voor het verwijderen van opgebouwde Santana Protectlagen indien nodig. Op deze manier zal uw vloer er terug uitzien als nieuw.
Hoe Gebruiken :
♦ Verwijder eerst stof met een stofzuiger.
♦ Voeg 1 liter Santana Remover toe aan 5 liter handwarm water. Schud de Santana Remover zeer goed voor u deze bij het water giet
♦ Breng deze oplossing aan op de vloer en reinig/ontvet de vloer middels dweil (mop) , vooral bij gestructureerde kurktegels. Laat 10
minuten inwerken. Dweil nogmaals.
♦ Verwijder de Remover-oplossing door goed na te spoelen met zuiver water. En neem ook dit zorgvuldig op met een dweil. ( Indien u
een waterzuiger heeft kan u die gebruiken)
♦ Bij sterk verontreinigde vloeren en bij kurkvloeren met veel reliëf het reinigingsproces met Remover één tot twee keer herhalen totdat
de vloer totaal zuiver is.
♦ Laat de vloer goed drogen alvorens Santana Protect aan te brengen. ( minimum 4 u) Zo weinig mogelijk oplopen en zeker niet met
vuile schoenen, stofvrij houden vooraleer Protect aan te brengen. Verbruik: 1 liter per ± 30 m².
Belangrijk:
♦ Santana Remover biedt ook een oplossing bij het verwijderen van hardnekkige vlekken.
REGELMAAT VAN ONDERHOUD EN REINIGING
kurkvloeren

Santana Protect

Santana Clean

Toepassing

onderhoud/bescherming

reiniging

matige belasting :
slaapkamer, badkamer

naar behoefte:
1 à 2 keer per jaar

2 keer per maand

Middelzwaar tot zwaar belasting: naar behoefte:
woonkamer, trappen, keuken
3 à 5 keer per jaar
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Santana Remover
Verwijderen van hardnekkige vlekken
Verwijderen opgebouwde Santana Protectlagen
Naar behoefte of bij extreme vervuiling

1 à 2 keer per week
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INGEBRUIKNAME EN AANDACHTSPUNTEN VOOR WANDKURK IN DOUCHE
1. INGEBRUIKNAME VAN UW SANTANA WANDKURK
Minstens 1 week na het drogen van de laatste vernislaag de douche in gebruik nemen.

2. HET ONDERHOUD VAN UW SANTANA WANDKURK
a) Dagelijks onderhoud:
♦ Na gebruik van de douche, de wanden (wandkurk en kitten) naspoelen met schoon water en vervolgens droogdeppen met een
handdoek om schimmelvorming en kalkafzetting (doffe witte plekken) te voorkomen.
♦ De deuren van de douche na gebruik open laten en de ruimte goed verluchten.
♦ De wandkurk regelmatig reinigen met Santana Clean reinigingsmiddel om te voorkomen dat schimmels kunnen aangroeien.
♦ Eventueel beginnende aangroei van schimmels kan met Santana Remover en een zachte borstel worden verwijderd.
♦ Goed schoon en droog houden (wanden afdeppen en ventileren) is de beste manier om schimmel- en kalkvorming te voorkomen.
♦ Gebruik nooit agressieve of sterke reinigingsmiddelen (zoals o.a. chloorwater, natriumhydroxide, natriumhypochloriet, zuren of andere
producten die voor tegels of keramiek bedoeld zijn), want deze kunnen de kit en laklaag beschadigen.
b) Jaarlijks onderhoud:
♦ Jaarlijks vernissen met LM-vernis met verharder (eerst goed reinigen met Remover, naspoelen en laten drogen)
♦ Inspecteer de voegkitten jaarlijks op goede afsluiting. Wanneer de kit loslaat uit de voeg, dient deze hersteld of vernieuwd te worden.
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