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De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn.  

NP Solutions b.v. kan geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen.  

Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van NP Solutions BV.  

Het verdient aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 
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Algemeen:  

 

Met de Floorwaxstripper Extra, die toegepast wordt als topstripper kan zeer snel en doelgericht  

gewerkt worden. De methodiek maakt ook spot cleaning, het zeer plaatselijk bijwerken en herstellen  

van de toplaag, mogelijk.  

 

 Mechanische werking:  

Een goed stripresultaat wordt alleen bereikt als men gebruik maakt van de voorgeschreven  

materialen. Bij het strippen betekent dit, dat de juiste vloerpad gebruikt moet worden.  

Voor de Floorwaxstripper Extra wordt een groene pad gebruikt.  

Om de losgemaakte emulsie goed te verwijderen moet de Vileda Professional Swep Extramop gebruikt worden. 

 

Geef bij de opdrachtgever aan dat de vloerverwarming tenminste 1 dag van tevoren uitgezet wordt. Controleer dit ook 

voordat je begint met werken. Voordat men begint met strippen altijd stofwissen of stofzuigen. 

 

Werkmethode: 

Schenk de Floorwax Stripper Extra in de lage druk vernevelaar, werk hierbij met de constantdop. Voorkom hierbij morsen 

op de vloer. Verwijder gemorste Floorwax Stripper Extra direct van de vloer met een droge doek of mop. Werk met 

strippen altijd in banen of werkvakken. 

Spray de Floorwax Stripper Extra over een beperkt oppervlak in de ruimte, blijf hierbij uit de buurt van de randen. Zet de 

eenschijfsmachine met de groene pad op de vloer, waar Floorwax Stripper Extra is gesprayd. Schrob de vloer tot er een 

emulsie op de vloer ontstaat. Doe de randen met de randreiniger. Neem de emulsie op met de droge vlakmop, werk 

hierbij altijd achteruit, naar de deur toe. Belangrijk is om hier niet te lang mee te wachten. Verwissel de moppen na iedere 

25 á 35 m² . 

Loop niet over de vloer waar de emulsie nog niet is aangedroogd, om voetafdrukken te voorkomen. Als de emulsie droog 

is kan er over gelopen worden en kan er NP Floorwax gezet worden. 

Zorg dat er aan het einde van de ruimte een droge, schone dweil ligt waar je jouw schoenen aan af kunt vegen. Let er ook 

op dat de wielen van eenschijfsmachine droog zijn en geen schade kunnen aanrichten aan vloeren buiten de gestripte 

ruimte.  Haal de druk van de vernevelaar en voorkom dat er drupsporen Floorwaxstripper Extra op de vloer lekken. 

 Wacht kort tot de vloer opgedroogd is, voordat de NP Floorwax wordt aangebracht. 

 

Aandachtspunten: 

Spray bij een buitentemperatuur hoger dan 25 C˚ kleinere stukken vloer in. Vermijd direct zonlicht op de vloer en sluit 

zonweringen indien aanwezig; 

De meest gemaakte fout in de praktijk is, zeker in het warme zomerseizoen, dat er teveel  Floorwax Stripper Extra  op de 

vloer wordt gesprayd. Het gevolg hiervan is dat er geen emulsie op de vloer ontstaat, maar plasjes Floorwax Stripper 

Extra .  

Als deze plasjes opgenomen worden, worden de moppen nat en zijn veel eerder verzadigd. Ze moeten daarom veel 

eerder vervangen worden. Gebeurt dat niet, dan wordt de vervuiling weer over de net gestripte vloer gesmeerd, wat tot 

streepvorming en vervuiling leidt; 
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Was de moppen op 60º C  en laat deze goed drogen. Ze moeten absoluut droog zijn voor gebruik. Doe de vlakmoppen 

periodiek in de droogtrommel om stof deeltjes te verwijderen. 

 

De Floorwax Stripper Extra heeft geen inwerktijd. Hier is het heel belangrijk om de losgekomen emulsie  

snel van de vloer te verwijderen omdat deze anders opdroogt. Als dat gebeurt moet de striphandeling opnieuw 

uitgevoerd worden. 

 

Temperatuur:  

Bij het strippen van een vloer is de temperatuur belangrijk. Dit omdat de stripper oplossing niet mag  

indrogen. Ingeschakelde (vloer) verwarming zal het proces van indrogen versnellen. Zorg er voor dat  

de vloerverwarming minstens 24 uur van te voren wordt uitgeschakeld.  

Temperatuur speelt ook een belangrijke rol bij de keuze voor de in te zetten stripmethode.  

Bij temperaturen vanaf 30⁰ C adviseren wij niet meer te strippen met Floorwaxstripper Extra.  

Het residu dat achterblijft bij het Strippen  zal te snel op de vloer indrogen. Dit is alleen te voorkomen  

door niet meer volgens de richtlijnen te werken, met alle gevolgen van dien 

 

Afbeeldingen: 

 

           
 

 

 

 


