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VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM
ONDERHOUD VAN UW VLOER
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Om de uitstraling te behouden én een lange levensduur
te garanderen, is – naast vakkundige installatie en afwerking – goed onderhoud een belangrijke vereiste. Dit staat
overigens niet voor veel en zwaar werk, maar voor gericht
onderhoud met gebruik van juiste onderhoudsproducten.
Hiermee maakt u uw houten vloer tot een waardevol bezit

Alle onderhoudsproducten zijn
watergedragen en
vormen dus geen
enkele belasting
voor gezondheid
en milieu.

voor het leven.

Al meer dan 35 jaar is Lecol actief met het ontwikkelen van

‘Kind kan de was doen’

producten voor bescherming, reiniging en onderhoud van

De Lecol-onderhoudsproducten zijn eenvoudig te gebruiken

houten vloeren en parket. Daarbij stelt Lecol zich ten doel

en geven met zekerheid een uitstekend resultaat. Alle

kwaliteitsproducten aan te bieden welke optimale bescher-

producten zijn watergedragen en vormen dan ook geen

ming bieden en tevens de kleur en structuur van de vloer de

enkele belasting voor gezondheid en milieu. Bovendien

juiste finishing touch geven. Lecol beschikt dan ook over het

hebben ze een kindonvriendelijke sluiting, vormen ze geen

juiste assortiment van watergebaseerde onderhoudsmiddelen

belasting voor zwangere vrouwen en is er geen sprake

voor uw vloer.

van langdurige geurbelasting. Op het etiket staat ook een
duidelijke gebruiksaanwijzing.

Voor elk type vloerafwerking hebben we één of meerdere
reinigings-, onderhoudsproducten en een aantal praktische
hulpmaterialen. Bovendien maken we onderscheid tussen
“dagelijks” reinigen, periodiek intensief reinigen en onder-

HOUTEN
VLOER

LECOL.NL

houd. In deze flyer vindt u informatie over onze onderhoudsen reingingsmiddelen voor lak-, olie-, was-, laminaat- en
pvc-vloeren en de bijbehorende hulpmiddelen. Ook verwijzen
wij u graag naar onze website waar nog veel meer informatie
te vinden is; of vraag ernaar bij uw parketspecialist.

LECOL
CARE
ASSORTIMENTS- / TOEPASSINGSOVERZICHT
Gelakte vloeren

“Dagelijkse” reiniging

Periodiek intensief reinigen

Onderhoud

Lecol Clean OH49
Geconcentreerde reiniger

Lecol Remover OH45
Geconcentreerde ontvetter

Lecol EasyPolish OH41 Zijdemat
Acrylaat polish
Lecol EasyPolish OH41 Extra mat
Acrylaat polish
Lecol AntiSlip Polish OH47
Acrylaat polish
Lecol MasterPolish V6 Mat
Polyurethaan polish
Lecol MasterPolish V6 Glans
Polyurethaan polish

Olievloeren
(en hardwaxvloeren)

Lecol Soap Naturel OH23
Geconcentreerde zeepreiniger

Lecol Intense Cleaner OH27
Geconcentreerde ontvetter /
wasverwijderaar

Lecol OilCare OH22
Watergebaseerde onderhoudsolie

Lecol Soap
Wit OH23
Geconcentreerde
zeepreiniger wit
Lecol Clean
OH49
Geconcentreerde
reiniger
Wasvloeren

Lecol Wax&Clean OH32
Geconcentreerde
reiniger / was

Lecol Intense Cleaner OH27
Geconcentreerde
ontvetter / wasverwijderaar

Lecol WaxCare OH39
Watergebaseerde
vloeibare onderhoudswas

Laminaatvloeren

Lecol Refresher OH70
Laminaatreiniger
met antistatisch effect

N.v.t.

N.v.t.

PVC-vloeren

Lecol PVC Cleaner OH59
Geconcentreerde reiniger

Lecol PVC Remover OH55
Geconcentreerde ontvetter

Lecol PVC Polish OH51
Polyurethaan polish

LECOL.NL
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Met de Lecolonderhoudsmiddelen
is uw vloer een
waardevol bezit
voor het leven
hulpmiddelen
Allround wisserset

De Lecol-wisserset is allround, omdat het alle hulpmiddelen bevat die nodig zijn voor het reinigen en
onderhouden van zowel een lak-, was-, olie-, laminaat- als pvc-vloer. De inhoud bestaat uit een handzame
inklapbare zwenkwisser met aluminium telescoopsteel, wisserhoes voor vochtige reiniging, kleefdoekjes,
polishverdeler (inclusief hoes) en tot slot een wisserhoes voor het aanbrengen van was en / of olie.

Polishverdeler

Voor het opbrengen van alle soorten polish voor gelakte vloeren.

Vloerwisser (incl. 10
geïmpregneerde doekjes)

Voor het afnemen van stof van alle soorten vloeren.

Boneco
luchtbevochtigers

Voor het bevochtigen van een ruimte hebben we een aantal Boneco-producten in het assortiment.

Cleanfix Floormac PE300*

Semiprofessionele boenmachine voor het in- en uitboenen van wasvloeren en het behandelen van
olievloeren.

Pad voor boenmachines*

Ø 13 inch (33 cm) boenschijven voor de Cleanfix Floormac PE300 boenmachine.

Staalwol (nr. 00)*

Voor het inrossen van Lecol-wassen.

*Niet voor gelakte vloeren

Praktische tips & adviezen
Wanneer en hoe vaak u uw houten vloer moet reinigen en onderhouden is met name afhankelijk van hoe intensief de
vloer wordt gebruikt. De type afwerking kent ook zijn eigen onderhoud, want een was- en een olievloer vragen in het
eerste half jaar wat meer aandacht dan een gelakte vloer. Na verloop van tijd zijn echter met name uw gezinssituatie
en leefgewoonte bepalend voor de benodigde frequentie van reiniging en onderhoud. Voor een gericht vloeradvies
en een compleet overzicht van alle tips en aanwijzingen voor een blijvend schone, mooie en hygiënische houten vloer
verwijzen wij u graag naar onze website.

Dealers
Twijfelt u over het type vloerafwerking van uw eigen vloer of wilt u een bepaald onderhoudsmiddel bijbestellen,
informeer dan bij uw parketspecialist. Ga naar onze website voor een handig overzicht van alle Lecol-dealers bij u in
de buurt.

Uw parketspecialist
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