
GESCHIKT VOOR ZOWEL HET REINIGEN  
ALS ONDERHOUDEN VAN DE VLOER

PROFF INVISIBLE REFRESHER

ALLES VOOR JE  VLOER!

Productvoordelen

• Speciaal voor vloeren met blanke olie afwerking

• Repareert kleine slijtageplekken

Benodigdheden: 2 emmers en een mop of dweil

WERKINSTRUCTIE
1. Goed schudden voor gebruik.
2.  Giet 100 tot 150 ml in een emmer met 5 liter water (wanneer u de vloer 

voor de eerste keer dweilt dient u 200 ml per 5 liter water toe te voegen), 
vul de tweede emmer met water, dat kunt u gebruiken als spoelwater. 

3.  Vervolgens dweilt u de vloer, zorg dat de vloer niet te nat wordt.  
Na iedere dweilgang de dweil spoelen met het spoelwater. 

4.  Na reiniging de vloer met zeepwater opnemen om vervolgens verder te 
dweilen. Als de vloer droog is, kunt u deze weer betreden.

ONDERHOUD
Benodigdheden: Witte pad, vloerwisser en een katoenen doek.

WERKINSTRUCTIE ONDERHOUD
1.  Wanneer uw vloer schraal is geworden, dient u de vloer te 

onderhouden met onverdunde Proff Invisible olie refresher. 
2.  Verdeel de Refresher met een vloerwisser om vervolgens direct met 

het witte pad de Refresher in te wrijven. Bij voorkeur de Refresher 
machinaal boenen met een één schijfsmachine. De randen dient u met 
een katoenen doek in te wrijven. 

3.  De doeken na gebruik onderdompelen in water om zelfontbranding te 
voorkomen.

Verwijdering:   Afval moet worden verwijderd volgens de plaatselijke 
overheidsvoorschriften.

Inhoud:  Natuurlijke oliën en zepen.
Verbruik: Als zeep ca. 250 tot 400 m2 als onderhoud tot ca. 50 m2.
Opslag:   Bewaar de flacon in goed afgesloten originele verpakking, 

stel het niet bloot aan warmte (zonlicht). Vorstvrij bewaren 
en buiten bereik van kinderen houden.

Opmerking:  Voer voor gebruik altijd een test uit of het product 
compatibel is met de vloer. 
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TOEPASSING:
Proff Invisible Refresher is een Olie Refresher 
voor het reinigen en onderhouden van een 
vloer, voorzien van een blanke olie afwerking, 
ook wel genoemd onbehandelde look. Met 
de Refresher kunt u de vloer zowel reinigen 
als onderhouden. Indien u de Invisible Olie 
Refresher als onderhoudsproduct gebruikt, dan 
repareert de olie kleine slijtageplekken en sluit 
het de houtporiën. Op deze manier behoudt het 
parket zijn onbehandelde look. 
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