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VekaPolish is een waslaag die wordt gebruikt voor bescherming tegen diverse agressies en eenvoudig 
periodiek onderhoud van waterbestendige vloeren. Het product geeft een duurzame bescherming en 
uitstekende hechting. Na droging niet opwrijfbaar, krasvast en bestand tegen zware hakstrepen.  
 
 
Gebruik VekaPolish 

1. De vloer ontdoen van polymeerlagen (waslagen) middels een stripper 
Verdunning 1:4 tot 1:8 

2. Een eerste laag onvermengd en gelijkmatig aanbrengen door middel van een wasverdeler.  
3. Ongeveer 30 minuten laten drogen.  
4. De tweede laag kruislings aanbrengen teneinde een mooie gelijkmatige glans te krijgen.  

Tijdens de droging de vloer niet belopen. 
 
Wanneer men dit product gebruikt door middel van high-speedmachines (1000 à 2000 toeren) 3 à 4 lagen 
onvermengd aanbrengen. Tussen elke aangebrachte laag vochtig wissen, teneinde de stofresten te 
verwijderen. 
 
 
Dagelijks onderhoud  
Ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het raadzaam een schoonloopmat te plaatsen en 
dagelijks de vloer te stofzuigen en/of aanvegen. Daarnaast raden wij aan om regelmatig de vloer vochtig te 
schrobben met VekaCleaner en is het raadzaam om schuivende onderdelen, zoals tafels en stoelen, te 
voorzien van speciale glijders die krassen op de vloer tegengaan. 
 
 
Zware vervuiling/beschadiging 
Bij zware vervuiling van de vloer, bijvoorbeeld sterk aangekoekte oliën en vetten, is het aan te raden extra 
onderhoud te verrichten en een sterkere concentratie reinigingsmiddel te gebruiken. Lukt het niet om de 
vervuiling schoon te krijgen dan kan een nul-beurt uitkomst bieden. De vloer wordt dan grondig 
schoongemaakt door onze vakkundige schoonmaakspecialist. 
 
Bij beschadigingen aan de vloer is het belangrijk de beschadiging direct af te plakken. Op deze manier kan er 
geen vuil in komen waardoor het herstellen/repareren van de vloer een optie is. Neem direct contact met ons 
op zodat wij snel en vakkundig een oplossing kunnen bieden. 
 
 
Deze gebruiksaanwijzing staat samen met het veiligheidsinformatieblad op onze website. Hier kunnen tevens de 
reinigingsmiddelen snel en eenvoudig worden besteld.  
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