
ONDERHOUDSADVIES BRUYNZEEL LAKVLOEREN

ONDERHOUD
Uw vloer heeft door de behandeling met Bruynzeel lak een duurzame bescherming gekregen. Voor 
het behoud van uw Bruynzeel vloer is periodieke en systematische verzorging wel noodzakelijk. De 
verzorging kenmerkt zich door droge reiniging met stofzuiger en/of stofwisser en licht vochtige reiniging 
met Bruynzeel reiniger (zie verder). Naar behoefte kan de vloer (plaatselijk) met Bruynzeel polish (zie 
verder) worden beschermd.

DE EERSTE WEEK EXTRA VOORZICHTIG ZIJN
TER PLAATSE AFGELAKTE VLOEREN

• Een met Bruynzeel lak behandelde vloer is vanaf 12 tot 24 uur na het aanbrengen belastbaar.
• Controleer voordat u de vloer in gebruik neemt echter altijd eerst of de lak daadwerkelijk droog is, 
anders de vloer nog niet belopen.
• Het duurt ca. een week voordat lak volledig is uitgehard. Ontzie de vloer in die tijd zoveel mogelijk.
• Een pas gelakte vloer niet afdekken met plastic, kleden, etc.
• Wees voorzichtig bij het plaatsen van zware meubels. 
• Reinig de vloer de eerste week alleen droog en veelvuldig.
• Na deze periode is de lak uitgehard en bestendig en mag de vloer ook licht vochtig worden 
gereinigd.
• Na twee weken de vloer bewerken met een beschermende Bruynzeel polish behandeling.

FABRIEKSMATIG AFGELAKTE VLOEREN
• De lak is uitgehard en bestendig. De vloer direct bewerken met een beschermende Bruynzeel 
polish behandeling.

PREVENTIEF ONDERHOUD
• Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
• Leg matten of kleden op plaatsen waar extreme belasting plaatsvindt. Gebruik bij bureaustoelen 
met wieltjes eventueel een onderlegger of zachte rubberwieltjes welke geschikt zijn voor 
parketvloeren.
• Zorg altijd dat uw meubels voorzien zijn van beschermend vilt. Maak deze ook regelmatig schoon. 
Vervang de vilt bescherming op tijd.



DROOG EN LICHT VOCHTIG ONDERHOUD
Met droog onderhoud wordt stofzuigen en stofwissen bedoeld. Licht vochtig onderhoud is met gebruik 
van één van de onderstaande onderhoudsproducten. Pas op: gebruik van teveel vocht kan leiden tot 
onherstelbare schade.

• Stofzuig, wis of veeg de vloer zoveel als nodig, om zand en vuil zo snel mogelijk weg te nemen.
• Reinig alleen vochtig indien nodig. Gebruik daarbij een goed uitgewrongen mop of dweil.
• Laat gemorste vloeistoffen niet liggen.
• Gebruik geen was of washoudende onderhoudsproducten.
• Gebruik geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, azijn of andere (agressieve) reinigingsmiddelen. 
Deze middelen kunnen uw vloer na verloop van tijd aantasten en/of verkleuringen veroorzaken. 
Gebruik om die reden ook nooit een stoomapparaat om te reinigen.
• Gebruik uitsluitend de in dit onderhoudsadvies geadviseerde onderhoudsproducten:

Bruynzeel reiniger voor het normale, licht vochtig reinigen van de vloer, Bruynzeel remover voor 
intensieve reiniging en Bruynzeel polish om de beschermlaag (plaatselijk) te herstellen. Deze producten 
zijn op elkaar afgestemd en garanderen -mits correct gebruikt- een blijvend mooi en duurzaam resultaat.

DE LAKLAAG BESCHERMEN
• In het gebruik zal de vloer na verloop van tijd wat doffer worden. De vloer kan dan opnieuw 
beschermd worden met Bruynzeel polish.
• Bij normaal gebruik is tweemaal per jaar een behandeling met Bruynzeel polish meestal voldoende. 
Bij zwaarder gebruik uw vloer zo nodig vaker (plaatselijk) bijwerken.
• Breng alleen Bruynzeel polish aan op een schone, droge ondergrond. Reinig de vloer eerst met
Bruynzeel reiniger.

ONDERHOUDSPRODUCTEN
Gebruik voor het onderhoud van uw met Bruynzeel lak afgewerkte vloer uitsluitend de volgende 
producten:

 Bruynzeel Reiniger
 Bruynzeel Remover
 Bruynzeel Polish Zijdeglans
 Bruynzeel Polish Mat

BRUYNZEEL REINIGER is een heerlijk geurende, biologisch afbreekbare, plantaardige reiniger.
• Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
• Voeg een 1/2 kopje (50 ml) toe aan 5 liter warm water.
• Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen.
• Het oppervlak vochtig (niet drijfnat) reinigen en de dweil/mop geregeld uitspoelen en uitwringen.
• Een correcte dosering garandeert een optimaal resultaat en een minimale milieubelasting.

BRUYNZEEL REMOVER is een zeer krachtige plantaardige reiniger die de polishlaag verwijdert.
• Niet bedoeld voor de normale periodieke reiniging.
• Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
• Voeg vier kopjes remover (ca. 500 ml) toe aan 5 liter warm water.
• Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen.
• Het oppervlak vochtig (niet drijfnat) reinigen en de dweil/mop geregeld uitspoelen en uitwringen.
• De vloer volledig laten drogen, daarna het oppervlak nogmaals vochtig afnemen en herstellen met 
Bruynzeel polish.



Voor meer informatie: Bruynzeel Vloeren, Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, +31 30 752 9400.

BRUYNZEEL POLISH
• Uitsluitend op schone, volkomen droge oppervlakken gebruiken.
• Bruynzeel polish is verkrijgbaar als polish zijdeglans of polish mat. Gebruik Bruynzeel polish 
zijdeglans wanneer uw vloer behandeld is met een zijdeglans lak en Bruynzeel polish mat indien uw 
vloer is afgewerkt met een matte lak.
• Gebruik de Bruynzeel polish zijdeglans en de polish mat nooit door elkaar, dit geeft een vlekkerig 
resultaat.
• Onverdunde polish zéér dun aanbrengen met een vochtige doek.
• Een met Bruynzeel polish beschermde vloer is ca. één uur na het aanbrengen belastbaar.
• Controleer voordat u de vloer in gebruik neemt echter altijd eerst of de polish daadwerkelijk droog 
is, anders de vloer nog niet belopen. 

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN
Een met Bruynzeel lak afgewerkt oppervlak is zeer bestendig, maar laat gemorste vloeistoffen niet 
liggen. Vlekken die in het normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, kunt u veelal verwijderen 
met Bruynzeel remover.

VEILIGHEID
Vermijd contact met de ogen huid, enz. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten of drinken 
tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. 
Verfwaren en aanverwante artikelen buiten bereik van kinderen en dieren houden.


