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Het onderhoud van een vloer afgewerkt met SKYLT van RIGO Verffabriek is heel eenvoudig. Als 

u regelmatig veegt of stofzuigt is het meeste werk al gedaan. Om uw vloer te dweilen, hebben 

de vakmensen van RIGO Verffabriek SKYLT Conditioner ontwikkeld. SKYLT Conditioner laat geen 

zeepresten achter en behoudt de oorspronkelijke look van uw SKYLT-vloer. 

 

Tips voor direct na het plaatsen 

- Uw vloer is in de regel 12-14 uur na aanbrengen weer beloopbaar. 

- Na 1 week is de SKYLT bescherming volledig bestendig. 

- Ontzie de vloer in de eerste week zoveel mogelijk, reinig alleen droog en neem 

gemorste vloeistoffen direct op. 

- De pas afgewerkte vloer niet afdekken met plastic, kleden, etc. 

- Wees voorzichtig met het terugplaatsen van meubels. 

 

Voorkom beschadigingen 

 

- Matten bij de buitendeuren voorkomen zand, vuil en vocht op de vloer, want vuil en 

zand werken als schuurpapier. 

- Gebruik bij stoelen met wieltjes uitsluitend wieltjes die geschikt zijn voor parketvloeren. 

- Schuif niet met meubilair maar til het op om te verplaatsen. 

- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen. 

- Gebruik uitsluitend de SKYLT onderhoudsproducten.  

- Gebruik geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, azijn of andere (agressieve) 

reinigingsmiddelen. Deze kunnen uw vloer aantasten en verkleuringen veroorzaken. 

 

Reinigen van uw SKYLT-vloer 

 

Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger of wisser. 

Bij vochtige reiniging: Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling, 100 tot 200ml SKYLT 

Conditioner toe aan een emmer met 5 à 6 liter schoon water. Reinig de vloer met een 

mop/dweil door met een lichte druk te wrijven. Reinig de vloer licht-vochtig (nooit drijfnat!). De 

mop/dweil regelmatig uitspoelen in de emmer met spoelwater en uitwringen. Indien nodig het 

spoelwater verversen. Gebruik bij vochtig reinigen altijd en uitsluitend SKYLT Conditioner. 

 

Uw met SKYLT afgewerkte vloer opfrissen 

 

Mocht u na verloop van tijd uw SKYLT vloer willen laten opfrissen dan 

kan dat. Vraag gerust uw vloerenspecialist om advies. 
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SKYLT Conditioner is een pH neutrale reiniger, speciaal ontwikkeld voor volledig residuvrije, 

lichtvochtige reiniging van met SKYLT behandelde oppervlakken. Het laat geen zeepresten 

achter zodat het matte SKYLT-effect optimaal behouden blijft.  

De SKYLT Conditioner is bedoeld voor toevoeging in het dweilwater. Het is niet de bedoeling 

om dit onverdund te gebruiken. De SKYLT Conditioner Spray&Wipe is uiteraard gebruiksklaar. 

 

 

TIPS 

 

- Hout is een natuur product. Wees spaarzaam met water om afwijkingen door inwerking 

van vocht te voorkomen.  

- Betreedt de vloer niet zolang de onderhouds- en reinigingsmiddelen nog nat zijn. 

- Wees alert op krassen en vlekken door stoelpoten en ander schuivend meubilair. 

Controleer de stoeldoppen regelmatig en vervang ze tijdig. Door migratie van 

weekmakers uit vloerdoppen van rubber of plastic kunnen oranje-gele tot zwarte 

vlekken ontstaan. De aanwezigheid van vocht kan dit proces versterken. 

- Hardnekkige zwarte schoenzoolstrepen laten zich in de regel verwijderen door te 

deppen met een doekje met een beetje terpentine. 

- Gebruik bij het weghalen van plaatselijke vlekjes geen kracht en gebruik geen 

schurende materialen. Wrijf zachtjes – liefst met een nylonborsteltje om 

glansverstoringen te voorkomen. 


