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Advies polish verwijderen
Inleiding
Wanneer men om redenen de polishlagen wenst te verwijderen, zoals bij het herlakken van uw
parketvloer, dient men volgens dit advies te werken.
Het verwijderen van (oude) polishlagen dient zeer secuur te gebeuren.
Dit advies geldt voor de polish producten van het merk Lecol. Hieronder vallen de navolgende
producten:
Lecol AP Quick Seal 5750
Lecol EasyPolish OH41 Halfmat
Lecol EasyPolish OH41 Extra Mat
Lecol Anti-Slip Polish OH47
Benodigdheden:
Eenschijfsboenmachine 16”
Rode pads 16”
Lecol Remover OH45
Doeken
Water

Voorbereiding
Het te bewerken oppervlak dient geheel leeg te zijn. Verwijderen van de volledige polishlagen kan niet
plaatselijk gebeuren.
De gehele vloer stof en vuil vrij maken!
Lecol Remover OH45 verdunnen met handwarm water. Verhouding 1 deel Lecol Remover OH45 op 2
– 4 delen schoon water.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies
vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen
proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.

1/2

Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB WAALWIJK
Schutweg 6
5145 NP WAALWIJK
T + 31 416 566 540
E verkoop@lecol.nl
W www.lecol.nl

Advies polish verwijderen
Werkzaamheden
Let op!
Te veel vocht zal tot zwelling en verkleuring van de vloer kunnen leiden. Dit kan onherstelbare schade
aan uw parketvloer te weeg brengen.
Met de verdunde remover een gedeelte van enkele vierkante meters lichtvochtig behandelen. Hierna
5 minuten laten intrekken. Dit gedeelte nogmaals lichtvochtig behandelen met de verdunde remover.
Aansluitend het oppervlak bewerken met een grote 16” eenschijfsboenmachine welke voorzien is van
een rode pad. De pad continu op het oppervlak bewegen. Wanneer men te lang of te vaak op een
plaats poetst kan men de laklaag aantasten. Losgekomen vuil en polish restanten direct opnemen met
doeken. De pad na enkele vierkante meters uitkloppen en omdraaien. Het geheel eventueel herhalen
totdat een egaal matte vloer is verkregen en alle polishresten verwijderd zijn.

Nabehandeling
Nadat het oppervlak geheel van alle oude polishrestanten is ontdaan dient men de vloer geheel
lichtvochtig af te nemen met zuiver water. Na voldoende droging kan men dan een nieuwe polishlaag
aanbrengen.
Wenst men de vloer geheel opnieuw af te werken met lak dan zal men het gehele oppervlak moeten
aanschuren (polijsten). Hierna de vloer stofzuigen en de gewenste laklaag aanbrengen.
Let op !
Om problemen te voorkomen is het verstandig om met dezelfde lak te werken als die er voorheen is
aangebracht. Is men niet op de hoogte van het merk en type dan zal men een lakproef zetten.
Wanneer er nog polishresten op de laklaag aanwezig zijn op het moment van lakken dan zal er
onthechting plaatsvinden!
E.e.a. dient uitgevoerd te worden via de richtlijnen welke zijn omschreven in de technische
merkbladen van het betreffende product. Van al onze producten zijn de technische merkbladen te
downloaden via www.lecol.nl.
Bijzondere opmerking:
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 05.12
Uitgave: 04.19
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