
Wicanders en Amorim-vloeren zijn eenvoudig te onderhouden. U heeft alleen maar een zacht schoonmaakmiddel en een stofzui-
ger nodig. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud kunt u de vloer ook met een swiffer reinigen. Deze doekjes zijn statisch en reinigen 
al het stof en vuil, waarbij voorkomen wordt dat dit in de vloer trekt.

Voor de verzorging en het onderhoud adviseert Wicanders en Amorim-vloeren het gebruik van een assortiment producten waar-
over u zeer tevreden zult zijn:

PRODUCT FUNCTIE OPPERVLAK VERDUNNING DROOGTIJD DEKKING WETBOEK

Spray Cleaner
Zacht schoonmaak- 

middel (spray)

WICANDERS 

Cork  Go, Essence, Resist+, Pure

Stone  Go, Essence, Resist+, 

Hydrocork

Wood Go, Essence, Resist, 

Resist+, Hydrocork

AMORIM

Cork WISE, Wood HRT WISE 

e Wood SRT WISE

Geen 15 min.
100-200 ml / 

100 m2

Soft Cleaner Zacht schoonmaak- middel
50-100 ml in 10 

liter water
15 min.

50-100ml to 10L 

water / 100m2

Power Polish** Bescherming Geen 20-30 min. 3 liter/100 m2

Power Strip*
Verwijderen van Power 

Polish door reiniging

Met water 1:10 

tot 1:20
5 min. 1 liter /100m2

*Alleen gebruiken als de vloer erg vuil is, en altijd verdunnen.
Geschuurde en met PU afgewerkte producten kunnen ook gereinigd worden met de hierboven vermelde producten, nadat u W 2000 heeft gebruikt. Lees voor het 
gebruik de handleiding zorgvuldig door. Deze staat op het etiket en tevens in de technische gegevensbladen. Als u liever andere onderhoudsproducten gebruikt die 
niet door Wicanders en Amorim geleverd worden, kunt u het best onze aanbevelingen opvolgen (zie productkeuzetabel voor andere producten).

Verzorging en onderhoud 
van wicanders en Amorim-vloeren 

NORMAAL REINIGEN: WICANDERS SPRAY CLEANER
Spray Cleaner kan gebruikt worden voor regulier reinigen van alle Wicanders en Amorim-
vloeren. Voordat u de vloer afneemt met een uitgewrongen dweil, moet u de vloer stofzuigen 
of vegen om al het losse vuil te verwijderen. Zo voorkomt u dat het vuil in de naden en de 
V-groeven trekt.

Spray Cleaner – Gebruik en dekking
Productbeschrijving Wicanders Spray Cleaner is een vloerreinigingsmiddel voor regulier 
onderhoud dat snel en eenvoudig op de vloer gespoten kan worden. 
Toepassing Voor het reinigen van Wicanders en Amorim-vloeren in commerciële/
residentiële toepassingen.
Voordelen Spray - schoon - klaar voor gebruik.
Inhoud 1 L
Toepassing Open de spuitmond door deze draaien. Bevochtig het te reinigen oppervlak in 
delen. Dweil de vloer met ronddraaiende bewegingen. Vervang regelmatig de dweil of was 
deze af onder de kraan.

NORMALE REINIGING: WICANDERS SOFT CLEANER
oft Cleaner kan gebruikt worden voor de reguliere reiniging van alle Wicanders en Amorim-
vloeren. Voordat u de vloer afneemt met een uitgewrongen dweil, moet u de vloer stofzuigen 
of vegen om al het losse vuil te verwijderen. Zo voorkomt u dat het vuil in de naden en de 
V-groeven trekt.

Soft Cleaner – Gebruik en dekking
Productbeschrijving Wicanders Soft Cleaner is een zacht reinigingsmiddelconcentraat, 
dat ontwikkeld is voor reguliere reiniging.
Toepassing Voor het reinigen van Wicanders en Amorim-vloeren in commerciële/
residentiële toepassingen.
Voordelen - pH-neutraal - concentraat - bijzonder effectieve reiniging.
Inhoud 1 L
Toepassing Voeg 50-100 ml Soft Cleaner toe aan een emmer water (10 liter). Dweil de vloer 
met een goed uitgewrongen dweil (die eerder in de oplossing natgemaakt is). Laat de vloer 
volledig opdrogen. Na het drogen niet afnemen met water. Wicanders-vloeren mogen niet 
doornat gedweild worden.
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PERIODIEK ONDERHOUD: POWER POLISH
Power Polish kan gebruikt worden voor periodiek onderhoud van alle Wicanders en Amorim-vloeren.

Productbeschrijving Wicanders Power Polish is een langdurig werkzaam onderhoudsproduct, voor het 
verzorgen van Wicanders en Amorim-vloeren.
Toepassing Wicanders en Amorim-vloeren met HPS, WRT, WPS en PU-afwerkingslaag.
Voordelen beschermende laag - eenvoudig aan te brengen.
Inhoud 1 L
Toepassing Dweilmop met korte haren/wasborstel (bv. LOBATOOL).
Dekking Met 3 liter kunt u ongeveer 100m2 vloer behandelen, afhankelijk van de werksnelheid.

Instructies Power Polish
Power Polish kan als volgt gebruikt worden:
Zorg dat de vloer schoon en droog is (reinigen met Wicanders® Soft Cleaner). Een normale 
reinigingsbeurt wordt aanbevolen voor Corkconfort zwevend WRT en HPS. Breng gelijkmatig één 
laag Power Polish aan, met een zachte kortharige dweilmop. Met 3 liter kunt u ongeveer 100 m2 vloer 
behandelen. Laat de vloer volledig drogen (ongeveer 30 minuten). Niet afboenen na gebruik van de 
onderhoudsproducten. Maak uw reinigingsproducten schoon met water, onmiddellijk na gebruik.
Het onderhoud moet naargelang het gebruik en het gewenste effect uitgevoerd worden.

STRIPPEN EN REINIGEN: WICANDERS POWER STRIP
Power Strip is een reinigingsproduct voor het verwijderen van Power Polish, oude waslagen, 
reinigingsproduc- ten en vuil dat moeilijk te verwijderen is, zoals acrylaat en andere polymeren.

Productbeschrijving Wicanders Power Strip is een pH-neutraal stripmiddel.
Toepassing Weinig schuimend stripmiddel voor zwaar bevuilde vloeren en voor het verwijderen van oude 
vloerverzorgingsproducten. Geschikt voor alle Wicanders en Amorim-vloeren.
Voordelen pH-neutraal en daarom geschikt voor gevoeilige vloeren - weinig schuimvorming.
Inhoud 1 L
Toepassing Verdun Wicanders® Power Strip in een verhouding 1:10 tot 1:20 voor gebruik, naargelang de 
vervuiling. Bewerk de vloer in delen met een groen doekje en verwijder het opgeloste vuil met schoon 
water, voordat het weer opdroogt.
Dekking Ongeveer 100m2, op basis van een verdunning 1:20.

Instructies Power Strip
Verwijdering van onderhoudsproducten/grondige reiniging
De accumulatie van verschillende lagen onderhoudsproducten, of onjuist onderhoud, kan ervoor 
zorgen dat de vloer en minder mooi uit gaat zien. Als dit gebeurt, moeten alle lagen onderhoudsproduct 
verwijderd worden. Hiervoor gebruikt u Power Strip, voor een grondige reiniging.
Los Power Strip in water op (1:20). Giet de oplossing in de boenmachine/spuit.
Boen de vloer met een blauw/bruin boenkussen (Scotch-Brite - 3M). Hiermee worden de 
onderhoudsproducten en het vuil verwijderd.
Bewerk de vloer in delen en neem het opgeloste vuil op voordat het weer opdroogt.
Laat de Power Strip-oplossing niet langer dan 5 minuten op de vloer liggen.
Hierna is het nodig de vloer met een in water bevochtigde doek te reinigen. De vloer zou er nu dof moeten 
uitzien. Breng een nieuwe laag Wicanders onderhoudsproduct aan - Power Polish. Hierdoor krijgt de vloer 
zijn oorspronkelijke schoonheid terug.
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