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  AQUAMARIJN INFORMATIEBLAD 

 
 
 
 
 
 
Lees de aanwijzingen op dit informatieblad en op de verpakkingen van de AQUAMARIJN Onderhoudsproducten goed door.  
Bewaar dit blad bij uw AQUAMARIJN Onderhoudsmiddelen of op een handige plaats, zoals bijvoorbeeld in de meterkast. 
 

Uw mooie vloer heeft met AQUAMARIJN OLIE+HARDWAX een natuurlijke, duurzame en zeer bestendige bescherming gekregen. 
Uiteraard moet u uw mooie vloer ook onderhouden. Deze onderhoudswijzer behandelt het onderhoud van een AQUAMARIJN 
WAXVLOER. Dit onderhoud kenmerkt zich door droog reinigen met een stofzuiger en/of stofwisser en af en toe lichtvochtig 
reinigen met CLIEN-R. Naar behoefte moet de vloer (plaatselijk) worden opgefrist met AQUAMARIJN FINILIM. 

 
1. NA HET PLAATSEN 

• Beloop de vloer pas na tenminste 24-48 uur drogen.  
• Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van meubelen. 
• Het duurt ca. 14 dagen voordat olie en hardwax volledig zijn doorgedroogd. Ontzie uw vloer in die tijd zoveel mogelijk.  
• Reinig de vloer die periode alleen droog en veelvuldig en neem gemorste vloeistoffen direct op. 
• Daarna kunt u de vloer ook vochtig reinigen en mag u kleden neerleggen.  
• Het heeft voordeel om ca. twee weken na het plaatsen de vloer te reinigen met CLIEN-R en deze voor de eerste maal te 

behandelen met FINILIM - vraag zonodig advies aan uw vloerenspecialist. 
 

2. PREVENTIEF ONDERHOUD 
• Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden. 
• Leg ook matten of kleden op plaatsen waar extreme belasting plaatsvindt. Gebruik bij bureaustoelen met wieltjes 

eventueel een beschermende onderlegger. 
• Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van deugdelijke beschermviltjes. 

 
3. DROOG EN NAT ONDERHOUD 

• Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg de vloer daarom dagelijks. 
• Reinig alleen vochtig indien noodzakelijk. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil. 
• Gebruik op uw Aquamarijn waxvloer geen onderhoudsproducten van andere merken. Gebruik ook geen groene zeep, 

allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen die uw vloer kunnen aantasten en/of 
verstoringen kunnen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen ook nooit microvezeldoeken of een stoomapparaat. 

 
4. VOEDEN MET WAX 

Afhankelijk van het gebruik zal de vloer na verloop van tijd plaatselijk wat schraal worden en dan moeten worden opgefrist 
met FINILIM. Doe dat tijdig. Op looppaden, voor zitbanken en rond stoelen de hardwax van tijd tot tijd aanvullen, maar niet 
vaker dan nodig: een te dikke laag hardwax op de vloer kan leiden tot gladheid, strepen, glansverstoringen en sneller vuil 
worden. Een te dikke of vervuilde laag wax intensief reinigen met CLIEN-S en daarna het oppervlak herstellen. 
 

5. VERWIJDEREN VAN VLEKKEN 
Een Aquamrijn waxvloer is zeer bestendig , maar laat gemorste vloeistoffen beter niet te lang liggen.  
Vlekken die in het normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, kunt u veelal afwrijven met LINOTYN. Hierbij eventueel 
een scrubby of scotch-brite sponsje gebruiken. Diepere verkleuringen kunnen met fijn schuurpapier worden weggeschuurd. 
Een kaalgeschuurd oppervlak altijd eerst herstellen met (kleur-) olie en dan FINILIM aanbrengen.  

 
6.  VERZORG UW VLOER REGELMATIG 

De onderstaande tabel kan als richtlijn dienen om het onderhoud af te stemmen op uw specifieke omstandigheden. 
Vraag eventueel uw vloerenspecialist om nader advies. Op de achterzijde van dit informatieblad staat per product 
aangegeven hoe het moet worden toegepast en waar u op moet letten. 

 
 

  AQUAMARIJN  

FINILIM 
ONDERHOUDSWAX 

 AQUAMARIJN  

CLIEN-R 
  NEUTRALE REINIGER 

 AQUAMARIJN  

CLIEN-S  
SPECIALE REINIGER 

 OPFRISSEN EN HERSTELLEN  VOCHTIG REINIGEN INTENSIEF REINIGEN 
Matig belaste vloeren,  
zoals woon- en slaapkamers. 

2 x per jaar 
looppaden e.d. bijwerken 
Zonodig vloer opwrijven 

Naar behoefte 
1 x per 2 à 3 weken 

1 x per 4 à 5 jaar 
Daarna Finilim aanbrengen 

Middelzwaar belaste 
vloeren,  
zoals intensief gebruikte 
woonkamers, trappen, 
gangen, kantoren e.d. 

4 x per jaar 
looppaden e.d. bijwerken 
Zonodig vloer opwrijven 

Naar behoefte 
1 x per 1 à 2 weken 

1 x per 2 à 3 jaar. 
Daarna Finilim aanbrengen 

 
Zwaar belaste vloeren,  
zoals winkels, scholen en 
restaurants e.d. 

Zo vaak als nodig 
looppaden e.d. bijwerken 
Zonodig vloer opwrijven 

 
Naar behoefte 
1 x per week 

 

1 x per jaar. 
Daarna Finilim aanbrengen 

 
Aquamarijn Natuurverf  -  U.P. Quality & Environment b.v., Dokweg 40, 1976 CA  IJmuiden. 
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AQUAMARIJN INFORMATIEBLAD 

  Onderhoudssysteem Aquamarijn      waxvloer 
 

 

AQUAMARIJN FINILIM    VOOR OPFRISSEN EN HERSTELLEN VAN DE WAXBESCHERMING 
FINILIM is een houtvoedende, vloeibare onderhoudswax (HARDWAX) op basis van carnaubawas en bijenwas, die zeer geschikt 
is voor het opfrissen en herstellen van eerder met hardwax behandelde oppervlakken binnenshuis. FINILIM ruikt aangenaam en 
vormt een zeer bestendige beschermlaag. 
• Gebruik FINILIM uitsluitend op schone, zonodig vooraf met CLIEN-R gereinigde, volkomen droge oppervlakken. 
• FINILIM altijd ZEER DUN aanbrengen. Bij het opfrissen van een vloer is 1 liter voldoende voor ca. 100 m2 (10 ml/m2). 
• Bij kleinere oppervlakken wat FINILIM op de vloer sprenkelen, inwrijven en daarna met katoenen doeken droogwrijven. 
• Bij grotere oppervlakken is het makkelijk FINILIM hardwax in te wrijven met een boenmachine met dunne  blauwe pad en 

daarna  het oppervlak droog te wrijven met een witte pad en katoenen doeken (Floorwipers). 
• Na gebruik van FINILIM het oppervlak goed laten drogen (minstens 6 uur) alvorens de vloer weer te belopen. 
• Na gebruik van FINILIM de eerste dagen de vloer alleen droog reinigen 
 

 

AQUAMARIJN CLIEN-R    VOOR DE PERIODIEKE VOCHTIGE REINIGING 
CLIEN-R is een heerlijk geurende plantaardige reiniger. Bedoeld voor o.a. het vochtig reinigen van met olie en hardwax 
behandelde vloeren. Clen-R laat op het oppervlak geen residu achter.  
• Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger. 
• Voeg een kopje CLIEN-R (ca. 50 ml) toe aan 5 liter warm water. 
• Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil of mop uit te spoelen. 
• De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen en de dweil/mop geregeld uitspoelen en uitwringen. 
Gebruik bij elke vochtige reiniging CLIEN-R in het schoonmaakwater. Door te reinigen met een niet geschikt product kan de 
hardwaxbescherming van uw vloer worden aangetast.  
 

 

AQUAMARIJN CLIEN-S  VOOR INTENSIEVE VOCHTIGE REINIGING 
CLIEN-S is een zeer krachtige plantaardige reiniger, o.a. voor het intensief reinigen van met hardwax behandelkde 
oppervlakken, alvorens deze te herstellen met FINILIM. Niet bedoeld voor de normale periodieke reiniging. 
• Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger. 
• Voeg vier kopjes CLIEN-S (ca. 200 ml) toe aan 5 liter warm water. 
• Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil of mop uit te spoelen. 
• De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) schrobben met b.v. een scrubby of met een boenmachine met dunne blauwe pad. 
• Laat ongeveer een kwartier inwerken en verwijder het opgeloste vuil met schoon warm water. De dweil/mop geregeld in 

schoon water uitspoelen en uitwringen. De behandeling zonodig herhalen. 
• De vloer laten drogen (minstens 8 uur) en dan behandelen met SOLIM of FINILIM (zonodig eerst ook REVOL aanbrengen). 

 
 

AQUAMARIJN LINOTYN    NATUURLIJKE VERDUNNER DIE HANDIG VAN PAS KAN KOMEN 
LINOTYN is een natuurlijke verdunner op basis van Portugese gomterpentijn en citrusolie.  LINOTYN is o.a. zeer geschikt voor het 
reinigen van gereedschap en het afwrijven van ingelopen vuil, vlekken en strepen. 

 
LET OP! 
Wegens gevaar van zelfontbranding door broei doeken, pads en dergelijke die met met olie of was in aanraking zijn gekomen 
zorgvuldig behandelen en los en uitgevouwen buiten laten drogen. Eventueel bewaren in een afgesloten blik of onder water.  

 
BELANGRIJKE TIPS: 
• Beloop de vloer niet zolang olie, wax, onderhouds-, of reinigingsmiddelen nog nat zijn. Goed ventileren bevordert de droging. 
• FINILIM altijd ragdun aanbrengen. Wrijf na een behandeling het oppervlak altijd goed na met katoenen doeken.  
• Gebruik bij vochtig reinigen nooit te veel water, maar altijd een goed uitgewrongen dweil of mop. Hierdoor voorkomt u het ontstaan van    

plasjes water, waardoor hout kan zwellen, kromtrekken of verkleuren. Vooral voorzichtig zijn bij zwevende vloeren en vochtgevoelig hout. 
• Gebruik altijd twee emmers. Eén met de CLIEN-R oplossing en de andere met schoon water om het vuil uit de dweil of mop te spoelen. 
• Ook natuurlijke AQUAMARIJN producten altijd buiten het bereik van kinderen houden. 
• Om de kleur te herstellen, kan AQUAMARIJN REVOL desgewenst worden aangekleurd met AQUAMARIJN PIGMENT VOOR OLIE. Bewaar 

aangekleurde REVOL in een goed gesloten potje of blikje. Voor gebruik een aangekleurde olie altijd goed oproeren. 
• In plaats van FINILIM mag u ook SOLIM gebruiken. SOLIM is oplosmiddelvrij, maar wat minder makkelijk handmatig te verwerken. 
• In plaats van CLIEN-R mag u ook CLIEN-Z gebruiken. CLIEN-Z laat een beschermende zeepfilm op het oppervlak achter. 
 
DEZE AQUAMARIJN PRODUCTEN ZIJN GESCHIKT VOOR ALLE MET OLIE EN HARDWAX TE ONDERHOUDEN OPPERVLAKKEN 

 
 
 
 
Vloer behandeld 
op: 

        -           -            met: Uitgevoerd door: 

Kleur:                                                                                    Aantal m2.  

Betreffende ruimte(s):   

Bijzonderheden:   

  (firmastempel) 
Aug. 2002 

V U L  N U  A L V A S T  O N D E R S T A A N D E  G E G E V E N S  I N  O F  V R A A G  U W  D E A L E R  D I T  T E  D O E N .  
B I J  E E N  T O E K O M S T I G E  R E N O V A T I E  Z I J N  D E Z E  G E G E V E N S  V A N  B E L A N G .  
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