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SILVA FLOORS
ONDERHOUDSADVIES

SILVA FLOORS ONDERHOUDSPRODUCTEN ZEEP:
• Onze Silva Floors zepen zijn specifiek ontwikkeld voor en 

getest op Silva Floors parketvloeren. Dit met een frisse 
neutrale geur.

• Het correct gebruik van de juiste onderhoudsproducten 
garandeert ook het behoud van de garantie op uw vloer.  Het 
voorkomt laagopbouw: vuil en onhygiënische resten worden 
verwijderd en zo blijft het originele karakter van uw vloer 
behouden.

• De lage pH-waarde garandeert dat de toplaag niet aangetast 
wordt. Eenvoudig, gemakkelijk én efficiënt. Deze Silva Floors 
zepen zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

1. SILVA FLOORS ONDERHOUD DIRECT NA 
INSTALLATIE: 
Uw Silva Floors vloer is bij aankoop kant en klaar afgewerkt, deze 
mag dus niet geschuurd worden.
Na plaatsing kan de vloer uiteraard wel aan een grondige 
schoonmaakbeurt toe zijn. 
Belangrijk is het opvolgen van de volgende instructies:
1. Verwijder alle grofvuil met een zachte bezem en/of stofzuiger.
2. Maak de (V-) groeven schoon met een stofzuiger (incl. borstel 

kop)
3. Neem 2 emmers met elk ca. 5 liter lauw/warm water en 

voeg daar ca. 1 kopje zeep aan één van de emmers toe 
(1:40). De vloer dweilen met de dweil en het zeepwater. 
Verontreinigingen losmaken, met de dweil verwijderen en 
vervolgens deze dweil in schoon water uitspoelen. De dweil in 
de schone zeepoplossing dompelen, uitwringen en de vloer 
nog een keer schoon dweilen en laten drogen. 
Let op: De vloer niet met schoon water nadweilen!

2. DAGELIJKS ONDERHOUD VAN UW SILVA 
FLOORS VLOER:
Een klassieke stofzuiger wordt in de regel gebruikt voor het 
verwijderen van los vuil van onze  parketvloeren. Gebruik hiervoor 
de parketborstel van uw stofzuiger. Daarmee kunnen de groeven 
eenvoudig worden ontdaan van los vuil.
! Gebruik geen geïmpregneerde wegwerpdoekjes. Deze 
bevatten vaak olieachtige producten waar het stof aankleeft 
en kunnen vlekken nalaten op de vloer en kunnen de kleur 
aantasten.

3. REGELMATIG ONDERHOUD VAN UW SILVA 
FLOORS VLOER (NORMALITER VOLSTAAT 
EENMAAL PER 14 DAGEN):
De frequentie van licht vochtig onderhoud hangt af van de 
belasting en de verontreiniging van de vloer. Té vaak en té 
vochtig reinigen is onnodig en kan uw vloer zelfs onherroepelijk 
beschadigen.
1. Voeg 1 dopje Silva Floors (zeep) toe aan een emmer met 5 liter 

lauw/warm water
2. Drenk de dweil in deze zeepoplossing en wring deze goed uit.
3. Haal steeds de dweil achteruit naar u toe en maak een zig-zag 

beweging over de vloer (in de lengterichting van de planken)
4. Bewerk de hele vloer zonder de dweil op te heffen.

5. Verspreid het vocht zo regelmatig mogelijk over de vloer.
6. Indien uw vloer nog steeds niet schoon is dient u de dweil 

in een 2e emmer met schoon water uit te spoelen voordat u 
opnieuw start bij punt 2.

7. Giet de emmer met de oplossing nooit uit over de vloer.
8. Dweil altijd na met een droge microvezeldoek tot er geen 

vocht meer zichtbaar is.

4. JAARLIJKS ONDERHOUD VOOR SILVA FLOORS 
VLOEREN MET ONDERHOUDSOLIE:
1. Afhankelijk van uw vloerkeuze (kleur) dient u transparante of 

witte onderhoudsolie te gebruiken.
2. Reinig uw vloer zoals omschreven in het onderdeel regelmatig 

onderhoud.
3. Zorg ervoor dat de vloer droog, stof- en vetvrij is.
 A. Onderhoudsolie zeer dun en egaal aanbrengen
  met behulp van doek of borstel.
 B. Enkele minuten laten indringen met behulp van
  een boenmachine, borstel of een niet pluizende doek.
 C. Boen nadien het gehele oppervlak na met een droge
  pad of pluisvrije doek.
4. Opvolgende 12 uur de vloer niet belasten!
5. 1 liter= ± 75 m2

5. HARDNEKKIG VUIL VERWIJDEREN M.B.V. ONZE 
SILVA FLOORS VLEKKENREINIGER:
(let op: niet te gebruiken op onze “bleached” gekleurde 
vloeren. Laat u adviseren door uw vakman)

Lokale vlekken
Breng Silva Floors vlekkenreiniger aan op de vlek en laat dit een 
paar minuten intrekken. Verwijder de vlek door die met schone en 
met lauw water bevochtigde dweil weg te vegen. Herhaal indien 
nodig.

Chocolade, vet, vruchtensap
Gebruik warm water waaraan de vlekkenreiniger is toegevoegd.
drank, wijn

Strepen door rubber of plastic
Veeg weg met een droge doek, gebruik Silva Floors 
vlekkenreiniger. 

Urine, bloed,….
Wrijf onmiddellijk weg met een droge doek, gebruik vlekkenreiniger.

Nagellak, schoenpoets, lippenstift, teer, etc.
Wrijf onmiddellijk weg met een droge doek, gebruik vlekkenreiniger.
 
Krassen
Kleine krassen kunnen met onze onderhoudszeep worden 
weggewerkt. Verouderde en zwaar beschadigde vloeren met 
onze onderhoudsolie.

Doffe look van de vloer
Silva Floors onderhoudszeep herstelt de originele look van de 
vloer.
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Putten/diepe krassen (beschadigingen, bv. veroorzaakt door 
vallend object zoals een mes)
Vraag u dealer naar een mogelijke oplossing. Dit zal d.m.v. een 
kleurreparatie verholpen kunnen worden.

Kaarsvet en kauwgom
Laten uitharden, om het vervolgens voorzichtig handmatig af te 
krabben (geen schurende/krassende gereedschappen gebruiken).

SILVA FLOORS TIPS:
• Zand, steentjes, meubelen,… kunnen krassen in uw vloer 

veroorzaken. Het is belangrijk om hier voorzorgsmaatregelen 
te nemen door meubels op te tillen i.p.v. te verslepen en viltjes 
te voorzien onder stoelen of meubels. Bureaustoelen dient u 
te voorzien van zachte wieltjes. 

• Voorzie een schoonloopzone voor ruimtes met een ingang van 
buitenaf. Zorg voor een mat die groot genoeg is en frequent 
gereinigd wordt.  

• Volg altijd de instructies van het reinigings- onderhouds-
product. Het is aangewezen om de producten die Silva Floors 
te verkiezen: die garanderen een perfecte compatibiliteit met 
de Silva Floors vloeren. 


