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Onderhoudswijzer – Leef-beton vloeren 
 

 

Een leef-beton vloer afgewerkt met HQ-lak is erg duurzaam en zeer slijtvast. Maar deze 
vloer zal ook onderhouden moeten worden. Deze onderhoudswijzer behandelt het 
onderhoud van een vloer afgewerkt met HQ-lak. Hierin valt droog onderhoud en lichtvochtig 
reinigen met RV-CLEAN. Naar behoefte kunt u uw vloer afwerken met RV-POLISH. 
Raadpleeg altijd de verwerkingsvoorschriften op de verpakking van deze producten. 
 
Preventief onderhoud. 
 

• Breng hoogwaardige beschermviltjes aan onder meubels, tafels en stoelen. ‘Scratch no more’ en/of 
‘Floorfriendly’ zijn te adviseren. 

• Leg altijd een deurmat voor de buitendeur. Dit voorkomt dat er steentjes en zand naar binnen worden 
gelopen. Rubber onder deurmat afschermen met vilt. Vloer mag niet in direct contact komen met rubber 
ivm inwerking weekmakers op de vloer. 

• Vervang de wieltjes onder stoelen door wieltjes met zachtere, kleurloze rolvlakken. 
• Leg géén dierenhuiden op uw vloer om verkleuring tegen te gaan.  
• Gebruik géén agressieve reinigingsmiddelen zoals groene zeep, ammoniak, allesreiniger, azijn of 

bleekwater. Deze producten tasten de sealerlaag dusdanig aan, waardoor verkleuring kan voorkomen. 
Gebruik bij voorkeur onze onderhoudsproducten die in deze wijzer aan bod komen. 

• Voorkom continue waterbelasting (oa onder deurmatten, bloempotten etc. etc). 
• Voorkom vallende voorwerpen zoveel mogelijk. Vallende voorwerpen kunnen de vloer beschadigen. 

 
 

Droog en nat onderhoud. 
 

• Zand en vuil werken als schuurpapier. Zorg ervoor dat u regelmatig stofzuigt en wis of veeg de vloer 
dagelijks. 

• Gemorste vloeistoffen niet te lang laten liggen. 
• Alleen vochtig reinigen indien noodzakelijk. 

 

Afwerken met RV-POLISH. 
 
Zorg ervoor dat op de laklaag altijd een dun laagje RV-POLISH aanwezig is. Dit extra laagje vangt vuil en vlekken 
op en vult tevens de onvermijdelijke gebruikskrasjes. Buiten dit, verlengt deze laag de levensduur van de laklaag.  
TIP: breng de laag RV-POLISH aan voordat u begint met inruimen. 

 

Verzorg uw vloer regelmatig. 

Onderstaande tabel kan als richtlijn dienen om het onderhoud af te stemmen op uw specifieke ruimte. Verder 
wordt er per product aangegeven hoe het moet worden toegepast en waar u aandacht aan moet besteden. Voor 
eventueel advies kunt u altijd contact opnemen met Romar-Voss. 

 
Type vloer RV-POLISH 

Onderhoudsmiddel 

RV-CLEAN 
reiniger 

RV-STRIP 
polishverwijderaar 

 Opfrissen en herstellen Reiniger Intensief gebruik 
Matig belaste vloeren, 
Zoals woon-en 
slaapkamers 

Naar behoefte 1 á 2 keer 
per jaar 

Naar behoefte 3 á 4 
keer per jaar 

Naar behoefte 1 keer 
per 1 á 2 jaar 

Middelzwaar belaste 
vloeren, Zoals 
woonkamers, trappen, 
gangen, kantoren ed. 

Naar behoefte 3 á 4 keer 
per jaar 

Naar behoefte 1 á 2 
keer per week 

Naar behoefte 1 á 2 
keer per jaar 

Zwaar belaste vloeren, 
zoals winkels, scholen, 

Naar behoefte 6 keer per 
jaar 

Naar behoefte elke 
1 á 2 dagen 

Naar behoefte 1 keer 
per 6 maanden 
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restaurants. 
 
 
 

RV-POLISH (houdt de laklaag in topconditie) 
RV-POLISH geeft extra bescherming aan uw laklaag. RV-POLISH kan desgewenst al na 16-24 uur na droging 
van de laatste laklaag aangebracht worden.  
 

• Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger. 

• Gebruik een vochtwisser, een polishhoes of een vochtige, uitgewrongen dweil om een rubberen wisser. 

• Breng RV-POLISH onverdund en gelijkmatig aan. 

• Breng de eerste keer en telkens na gebruik van RV-STRIP twee dunne lagen aan met een verbruik van 
ca. 1 liter per 60 m2. 

• Breng eerst een laag aan in de breedte-richting en na minimaal een  uur drogen een tweede laag in de 
lengte- richting. 

• Tussentijds volstaat het om telkens één laag aan te brengen met een verbruik van ca. 1 liter per 40 m2. 
 

RV-CLEAN (veilige, glans neutrale reiniger) 
 
RV-CLEAN is een op RV-POLISH afgestemde reiniger waarmee de vloer regelmatig kan worden gereinigd 
zonder dat de polishlaag aangetast wordt. 
 

• Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger. 

• Voeg 50 cc RV-CLEAN toe aan 5 liter warm water. 

• Gebruik twee emmers; één met sop en één met schoon water om de dweil of mop regelmatig uit te 
spoelen. 

• De vloer lichtvochtig reinigen. Zorg ervoor dat de vloer nooit drijfnat wordt! 
 

RV-STRIP (verwijdert oude polishlagen) 
 
RV-STRIP is een krachtig reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van vuil geworden RV-POLISH lagen. 
RV-STRIP breekt de polishlaag af en zorgt ervoor dat deze oplosbaar wordt in water. Gebruik RV-STRIP nadat u 
3 lagen RV-POLISH aangebracht heeft. Dit voorkomt de opbouw van een te dikke polishlaag. Schenk speciaal 
aandacht aan de randen langs de plinten en aan de hoeken. Dit omdat de polishlaag op die plaatsen niet snel 
slijt. 
 

• Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger, wisser of veger. 

• Voeg, al naar gelang de vervuiling, 1 liter RV-STRIP toe aan 5-10 liter warm water. 

• De vloer lichtvochtig schrobben. Let ook hierbij op dat de vloer nooit drijfnat wordt! 

• Laat ongeveer een kwartier inwerken en verwijder het opgeloste vuil met een dweil of waterzuiger. 

• Spoel de dweil of mop regelmatig in schoon water. 

• Bij sterk verontreinigde vloeren het strippen twee keer herhalen. 

• Na behandeling minimaal 8 uur laten drogen voordat u een nieuwe laag RV-POLISH aanbrengt. 
 

 
Voor meer informatie over dit onderhoudsplan kunt u altijd contact opnemen met  
Romar-Voss. 
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