versie 2 REINIGEN

EN ONDERHOUD GELAKTE TRAPTREDEN

INFO
De traptreden zijn meerdere lagen gelakt met een 2 componenten polyurethaanlak.
Ook deze speciale lak kan in de loop der tijd slijten. Om de duur van de lak te vergroten is het het beste om er
voor te zorgen dat er zo min mogelijk met vuil op de trap gelopen wordt. Dit kan o.a. bereikt worden door een
goede schoonloopmat in goede conditie bij de voordeur te gebruiken. Zorg dat er bij de voordeur zo min
mogelijk zand is.
NORMALE REINIGEN
Voor de gewone reiniging van de traptreden volstaat een licht vochtige schone doek in combinatie met een mild
interieur-reinigingsmiddel (allesreiniger).
Vochtige oppervlakken afwissen met een vochtabsorberende doek. Het gebruik van sterk zure of alkalische
reinigingsmiddelen wordt afgeraden, evenals het gebruik van reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen.
STERKE VERONTREINIGING
Sterk verontreinigde oppervlakken of oppervlakken waarop een normale verontreiniging langdurig ingewerkt is,
zijn goed reinigbaar met heet water in combinatie met interieur-reinigingsmiddel (eventueel ook waspoeder of
vloeibare groene zeep) en een spons, microvezeldoekje of zachte (nylon) borstel.
Naar behoefte het oppervlak met het opgeloste reinigingsmiddel afschuimen en enige tijd laten inwerken.
Vervolgens met schoon water nawassen en afwissen met een vochtabsorberende doek.
Specifieke verontreiniging verwijderen
• Oplosmiddelhoudende lakken, verfen en lijmen (nagellak, stempelinkt, sprayverf etcetera) verwijderen
met behulp van een organisch oplosmiddelen (zoals aceton, spiritus, terpentine of wasbenzine).
• Wasresten (van bijvoorbeeld kaarsvet of waskrijt) direct verwijderen met heet water en een mild
interieur-reinigingsmiddel. Na indroging eventueel eerst wegkrabben met een houten of kunststof spatel
en vervolgens restanten verwijderen met een organisch reinigingsmiddel.
• Twee componenten lak of -lijm, kunsthars e.d. Direct verwijderen met water en een organisch
oplosmiddel. Na uitharding zijn deze producten niet meer zonder beschadiging van het oppervlak
verwijderbaar.
• Siliconenresten droog afwrijzen. Sliconenverwijderaar gebruiken.
• Lijm taperesten verwijderen met sticker verwijderaar, goed droog maken na aanbrengen. (Merk HG
hebben wij getest op zwarte treden zonder problemen). Andere merken eerst testen.
Opnieuw lakken
Zorg ervoor dat als de lak bijna versleten is dat het op tijd een nieuwe laklaag krijgt.
Dit geldt zeker bij houten treden die op kleur gemaakt zijn. Als de kleur kapot gelopen is, is deze niet goed of
moeilijk op kleur te maken.
De voorbereiding voor het opnieuw lakken van de treden is gelijk als bij andere lakken. Onvetten en heel licht
opschuren met een fijne korrel, daarna met een geschikte transparante lak aflakken.
Afplakken
Om de treden af te plakken kunt u het beste een nieuw A-merk Duct tape gebruiken, dit laat geen vervelende
lijmresten achter en kan lange tijd op de treden blijven zitten.
Indien er schilderstape gebruikt wordt, raden wij u aan dit slechts enkele uren te laten zitten, het kan namelijk
moeilijk te verwijderen lijmresten achter laten.

Xillix wenst u veel plezier met uw trap.
Dit onderhoudsvel is te downloaden via www.xillix.nl/info/onderhoud-materialen.html

