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De IRSA pads en hun gebruik

wit  Om IRSA Natura harde was, IRSA onderhoudsmelk en diverse 
IRSA olies te polijsten

beige  Om diverse IRSA olies in te masseren en om vervuilde vloeren te 
reinigen 

groen  Om extreem vervuilde vloeren te reinigen en om oude vuil- 
en waslagen tijdens de grondreiniging te verwijderen 

Droogtijden en kamerklimaat

De aangegeven droogtijden gelden bij ideale voorwaarden van +20 °C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 55 %. Het kamerklimaat, om de waarde van vooral 
hout- en parketvloeren in stand te houden, en om de mensen een goed gevoel 
te geven, moet rond +20 °C en 55 % relatieve luchtvochtigheid liggen. Wij raden 
aan tijdens de eerste 12 dagen na de oppervlaktebehandeling alleen droog te 
reinigen en geen tapijten te leggen. Meubels en andere voorwerpen moeten 
voorzichtig en na de droging van het olie-/wassysteem ingebracht worden. 
Voorzichtig: Het rechtstreekse contact met metalen delen en een houtsoort met 
sterke inhoudsstoffen (bijvoorbeeld eik/looizuur) kan tot verkleuringen leiden 
- bijvoorbeeld viltglijders gebruiken. Tapijtondergronden, rollen voor kantoor-
stoelen (alleen zachte rollen volgens DIN 68131 gebruiken), viltglijders onder 
meubels en stoelen moeten geschikt zijn voor geoliede vloeren (bijvoorbeeld vrij 
van zachtmakers). Wanneer de aanbevolen luchtvochtigheid niet bereikt wordt, 
moet met voegvorming bij het parket gerekend worden. Indien nodig, een lucht-
bevochtiger gebruiken. 

Kies het passende onderhouds
systeem voor uw vloer. 

Onderhoudsaanwijzing 
voor geoliede vloeren

Naoliën van geoliede /  
met was behandelde vloeren

Basisreiniging van geoliede  en /  
of met was behandelde vloeren

Algemene / belangrijke informatie

Onderhoudsaanwijzing voor geoliede 
en met was behandelde vloeren

Tabel betreffende de frequentie van het 
onderhoud en de reiniging

Geoliede en met 
was behandelde 
vloeren

Normale
belasting

Sterke
belasting

Zeer sterke
belasting

Aanbevolen 
werktoestel

Onderhoudsreiniging
Droog

Wanneer nodig Dagelijks Dagelijks
Stofzuiger of IRSA 
Blitzboy + dweil

Onderhoudsverzorging 
nevelvochtig met IRSA 
Onderhoudsmelk

Indien nodig 
puur of  
100 ml in  
10 liter water

Indien nodig 
puur of  
100 ml in  
10 liter water

Indien nodig 
puur of  
100 ml in  
10 liter water

IRSA Blitzboy + dweil  
of mono disc machine

Onderhoudsreiniging
Nevelvochtig met 
IRSA Zeepreiniger

Indien nodig  
20 ml in 10 liter 
water

Indien nodig  
20 ml in 10 liter 
water

Indien nodig  
20 ml in 10 liter 
water

IRSA Blitzboy + dweil  
of mono disc machine

Opnieuw was 
aanbrengen/
wasreiniging met 
IRSA Natura Harde 
Was vast of vloeibaar

Indien nodig 
ongeveer  
30 g/m2

Indien nodig 
ongeveer  
30 g/m2

Indien nodig 
ongeveer  
20 g/m2

Monodisc machine of 
IRSA Blitzboy/Blocker + 
beige/groen pad

Geoliede  
vloeren

Normale
belasting

Sterke
belasting

Zeer sterke
belasting

Aanbevolen  
werktoestel

Onderhoudsreiniging
Droog

Wanneer nodig Dagelijks Dagelijks
Stofzuiger of IRSA 
Blitzboy + dweil

Onderhoudsverzorging 
nevelvochtig met IRSA 
Onderhoudsmelk

Indien nodig 
puur of  
100 ml in  
10 liter water

Indien nodig 
puur of  
100 ml in  
10 liter water

Indien nodig 
puur of  
100 ml in  
10 liter water

IRSA Blitzboy + dweil  
of monodisc machine

Onderhoudsreiniging
Nevelvochtig met 
IRSA Zeepreiniger

Indien nodig  
50 ml in 10 liter 
water

Indien nodig  
20 ml in 10 liter 
water

Indien nodig  
20 ml in 10 liter 
water

IRSA Blitzboy + dweil  
of monodisc machine

Olieonderhoud/
olie-reiniging IRSA 
Onderhoudsmelk + 
IRSA Oliedoek (met 
olie voorgeïmpregneerd)

Indien nodig 
ongeveer  
10 ml/m2

Indien nodig 
ongeveer  
25 ml/m2

Indien nodig 
ongeveer  
25 ml/m2

IRSA Blitzboy +  
oliedoek / beige pad 
resp. mono disc machine 
+ beige pad / oliedoek

Basisreiniging* Normale 
belasting

Sterke 
belasting

Zeer sterke
belasting

Aanbevolen werktoestel

Intensieve reiniging
met IRSA 
basisreiniger G 88 
bij sterk tot extreem 
sterk vervuilde 
oppervlakken

In de regel  
1 x per jaar

In de regel  
1 x per jaar

In de regel  
1 x per jaar

IRSA Blitzboy + groene 
pad resp. dweil of 
monodisc machine/
groen pad

Afhankelijk van de vervuilingsgraad IRSA basisreiniger G 88 puur of verdund met water aanbrengen 
(overmatige bevochtiging van de vloer vermijden!) en zolang met zuiver water nevelvochtig nawrij-
ven, tot alle resten van IRSA G 88 op het oppervlak verwijderd zijn.

*Let op: Na elke basisreiniging moet het droge oppervlak (droogtijd minstens 8 uur) opnieuw geolied 
resp. opnieuw met was behandeld worden. Een basisreiniging moet zo weinig mogelijk gebeuren en 
kan door een regelmatige onderhoudsreiniging aanzienlijk vertraagd worden.
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            Onderhoudsaanwijzing voor geoliede vloeren           bij normale tot zeer sterke belasting

Droogreiniging

Voor het dagelijkse onderhoud en reiniging, vuil en zand 

op het oppervlak (slijpwerking) met de borstelkant van de 

stofzuiger of met de IRSA Blitzboy/dweil verwijderen. Pas 

geoliede of met was behandelde oppervlaken tijdens de 

eerste 12 dagen enkel droog reinigen.

Onderhoud met  
IRSA Onderhoudsmelk
(wanneer zijdeglans gewenst is)

Manueel onderhoud met de dweilmethode of machinaal 

onderhoud met monodisc machine).

IRSA Onderhoudsmelk wordt gebruikt wanneer het geolied 

oppervlak een bijkomende glans moet krijgen (geringere 

glans dan IRSA Natura Harde Was). Zeer sterk vervuilde 

vloeren worden met IRSA Zeepreiniger vooraf gereinigd. 

Op het droge, gereinigde oppervlak daarna IRSA Onder-

houdsmelk verdund in het reinigingswater dun en gelijk-

matig met de IRSA Blitzboy en dweil of met een monodisc 

machine met zachte pad en sproei-inrichting aanbrengen. 

Het glanseffect kan door verhoogde dosering van IRSA 

Onderhoudsmelk in het reinigingswater, of door onverdund 

gebruik van IRSA Onderhoudsmelk, verhoogd worden. Na 

de droging van ongeveer 30 minuten, het oppervlak met 

IRSA Blitzboy/dweil of IRSA Blocker/wit pad of met een 

monodisc machine/wit pad, opnieuw polijsten.

Reiniging met IRSA Zeepreiniger 
die de vetlaag herstelt
(wanneer sterkere vervuilingen verwijderd moeten worden)

Manuele reiniging met de dweilmethode

Bij de manuele reiniging wordt in 10 liter zuiver water, af-

hankelijk van de belasting en de vervuilingsgraad, de juiste 

hoeveelheid IRSA Zeepreiniger gemengd. 

Het houten oppervlak altijd nevelvochtig, met andere 

woorden, met zeer goed uitgewrongen IRSA dweil en het 

onderhoudstoestel IRSA Blitzboy behandelen. Na een kor-

te inwerkingstijd de Zeepreinigeroplossing met goed uitge-

wrongen dweil droog opnemen. Werkt u met 2 emmers: de 

ene voor de zuivere zeepoplossing, de andere om de dweil 

in uit te wringen.

Machinale reiniging met monodisc machine/sproei-in-

richting en pad (afhankelijk van de vervuiling):

Slechts zeer weinig IRSA Zeepreinigeroplossing aanbren-

gen zodat het droog opnemen niet langer nodig is.

Alternatief: Olieonderhoud  
resp. oliereiniging met  
IRSA Onderhoudsolie,  
alleen bij geoliede, met  
was behandelde vloeren
Indien het houten oppervlak mat moet blijven, dan mag 

uitsluitend met IRSA Onderhoudsolie gereinigd en onder-

houden worden. Voor het olieonderhoud altijd de droge rei-

niging uitvoeren. Ook oppervlakken, die eerst met olie-was-

systemen van IRSA (bijvoorbeeld IRSA HP-Oil) behandeld 

werden, hoeven niet opnieuw met was behandeld te wor-

den, maar kunnen met IRSA Onderhoudsolie gereinigd en 

onderhouden worden. Sterke vervuilingen voor gebruik van 

IRSA Onderhoudsolie met IRSA Zeepreiniger verwijderen.

Manueel onderhoud met IRSA Onderhoudsolie

De krachtig geschudde IRSA Onderhoudsolie op de vooraf 

geïmpregneerde IRSA Oliedoek fijn gedoseerd aanbrengen 

en het drogen oppervlak wassen. De IRSA Onderhoudsolie 

kan naargelang de behoeften (sterkere vervuiling, lichtgrijze 

optiek) ook direct op het droge oppervlak fijn gedoseerd en 

gelijkmatig aangebracht worden. Na een inwerkingstijd van 

10 minuten met IRSA Blitzboy en beige pad eventueel overtol-

lige IRSA Onderhoudsolie volledig in het oppervlak masseren.

Machinaal onderhoud met monodisc machine

De krachtig geschudde IRSA Onderhoudsolie fijn gedo-

seerd en gelijkmatig op het droge oppervlak aanbrengen. 

Daarna de IRSA Onderhoudsolie met de monodisc machine 

en beide pad droog in het oppervlak masseren. Bij bijzonder 

sterke vervuiling een groen pad gebruiken. Het vuil met een 

goed absorberende, pluisjesvrije vliesdoek (bijvoorbeeld 

onder het groene pad/monodisc machine gelegd) onmid-

dellijk na oplossing verwijderen. 
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Belangrijk: Treden matte, versleten delen of vlekken 

op, dan gewoon deze plaatsen met de IRSA oliedoek 

resp. de beige pad en IRSA onderhoudsolie behande-

len. Er mogen geen vochtige oliefilm of oliespatten op 

het oppervlak blijven staan! Een filmvorming door de 

IRSA onderhoudsolie is niet gewenst. 

Zorg voor een goede verluchting. De vloer niet betre-

den tot hij de IRSA onderhoudsolie volledig heeft op-

genomen, anders kunnen loopsporen ontstaan. 

Zuurstof en temperaturen vanaf +18° C versnellen 

het droogproces. De droogtijd van de puur, direct op 

het oppervlak aangebrachte IRSA onderhoudsolie, 

bedraagt min. 6 uur (bij +20° C / 55 % luchtvochtig-

heid). Tijdens de droogtijd het oppervlak tegen water 

beschermen. Na de droging het oppervlak opnieuw 

polijsten (witte pad). 

            Onderhoudsaanwijzing voor geoliede vloeren             bij normale tot zeer sterke belasting

Alle IRSA onderhouds  
en reinigingsproducten  
op een blik

IRSA Basisreiniger G 88
Om sterke vervuilingen en waslagen  
te verwijdere

IRSA Zeepreiniger
Voor de reiniging met dweil

IRSA Onderhoudsmelk
Voor de reiniging met dweil en voor  
bijkomende glans.

IRSA Onderhoudsolie
Om geoliede (niet met was behandelde)  
oppervlakken te reinigen en te  
onderhouden, en op te frissen.

IRSA Natura Harde Was
Voor bijkomende glans en bescherming.

3 IRSA onderhoudssets ter keuze:
•  IRSA  Onderhoudsmelk 1 L  

en IRSA Zeepreiniger 1 L

•  IRSA  Onderhoudsolie 0,45 L  
met vooraf geïmpregneerde oliedoeken

•  IRSA  Onderhoudsolie 0,45 L  
met vooraf geïmpregneerde oliedoeken  
en IRSA Zeepreiniger 1 L
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           Onderhoudsaanwijzing voor geoliede en met was behandelde vloeren        normale tot extreme belasting

Droogreiniging

Voor het dagelijkse onderhoud en reiniging, vuil en zand 

op het oppervlak (slijpwerking) met de borstelkant van 

de stofzuiger of met de IRSA Blitzboy/dweil verwijderen. 

Pas geoliede of met was behandelde oppervlaken tijdens 

de eerste 12 dagen enkel droog reinigen. 

Onderhoud met  
IRSA Onderhoudsmelk 
(wanneer zijdeglans gewenst is)

Manueel onderhoud met de dweilmethode of machinaal on-
derhoud met monodisc machine:

IRSA Onderhoudsmelk wordt gebruikt wanneer het ge-

olied oppervlak een bijkomende glans moet krijgen (ge-

ringere glans dan IRSA Natura Harde Was). Zeer sterk 

vervuilde vloeren worden met IRSA Zeepreiniger vooraf 

gereinigd. Op het droge, gereinigde oppervlak daarna 

IRSA Onderhoudsmelk verdund in het reinigingswater 

dun en gelijkmatig met de IRSA Blitzboy en dweil of met 

een monodisc machine met zachte pad en sproei-inrich-

ting aanbrengen. Het glanseffect kan door verhoogde 

dosering van IRSA Onderhoudsmelk in het reinigings-

water, of door onverdund gebruik van IRSA Onderhoud-

smelk, verhoogd worden. Na de droging van ongeveer 30 

minuten, het oppervlak met IRSA Blitzboy/dweil of IRSA 

Blocker/wit pad of met een monodisc machine/wit pad, 

opnieuw polijsten. 

Reiniging met IRSA Zeepreiniger 
die de vetlaag herstelt
(wanneer sterkere vervuilingen verwijderd moeten worden)

Manuele reiniging met de dweilmethode 

Bij de manuele reiniging wordt in 10 liter zuiver water, 

afhankelijk van de belasting en de vervuilingsgraad, de 

juiste hoeveelheid IRSA Zeepreiniger gemengd.

Belangrijk! Nooit met zuiver water nareinigen, omdat de 
zijdematte en de vetlaag herstellende beschermingsfilm van de 
IRSA Zeepreiniger anders verwijderd wordt. 

Het houten oppervlak altijd nevelvochtig, met andere 

woorden, met zeer goed uitgewrongen IRSA dweil en het 

onderhoudstoestel IRSA Blitzboy behandelen. Na een 

korte inwerkingstijd de Zeepreinigeroplossing met goed 

uitgewrongen dweil droog opnemen. Werkt u met 2 em-

mers: de ene voor de zuivere zeepoplossing, de andere 

om de dweil in uit te wringen.

Machinale reiniging met monodisc machine/sproei-inrich-
ting en pad (afhankelijk van de vervuiling):

Slechts zeer weinig IRSA Zeepreinigeroplossing aanbren-

gen zodat het droog opnemen niet langer nodig is.

Wasreiniging bij  
extreem belaste vloeren

De vaste IRSA Natura Harde Was in de grootte van een 

golfbal op het oppervlak aanbrengen en met de monodisc 

machine en het beige pad dun en gelijkmatig verdelen. 

De vloeibare IRSA Natura Harde Was kan bijvoorbeeld 

met de IRSA borstel dun (maximum 30 ml/m²) en gelijk-

matig op de vloer aangebracht worden. Na een korte in-

werkingstijd met de monodisc machine en een beige pad 

de vloer reinigen. Bij zeer sterke vervuiling groene pads 

gebruiken (een voorreiniging met IRSA Zeepreiniger is 

aanbevolen). 

Het beige resp. groene pad altijd vervangen wanneer 

tijdens de reiniging zwarte randen op het oppervlak ver-

schijnen. Verzekeren dat het door de was losgemaakte 

vuil zich niet over het oppervlak verdeelt, maar bijvoor-

beeld met een pluisjesvrije, goed absorberende doek 

wordt opgenomen. Na deze reiniging de vloer met de 

monodisc machine en wit pad napolijsten. 

Indien daarna geen voldoende wasfilm (geen zijdeglans 

zichtbaar) voorhanden is, dan moet opnieuw ongeveer 

30 ml/m² IRSA Natura Harde Was op de vloer aange-

bracht worden, en na de droging van ongeveer 2 uur on-

middellijk met de monodisc machine en wit pad gepolijst 

worden.

Belangrijk: Niet vergeten dat er altijd een dunne wasfilm 

op het hele oppervlak is. Te veel waslagen maken de 

vloer glad en gevoelig voor vuil.  
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              Later naoliën

Basisreiniging van geoliede en/
of met was behandelde vloeren
- bij sterk klevende vuil- of waslagen 

Een basisreiniging van de vloer met  IRSA G 88 is nodig 

wanneer e vloer sterk klevende vuil- en waslagen ver-

toont die bij de onderhoudsreiniging niet meer verwij-

derd kunnen worden.

ISRA Basisreiniger G 88 wordt ook voor de reiniging bij 

het einde van bouwwerken gebruikt om de bij de instal-

latie ontstane sterk klevende vuil- en lijmresten te ver-

wijderen.

Eerst testen uitvoeren. Voor bijkomende verwerkings-

aanwijzingen, zie het label ISRA Basisreiniger G 88. 

Basisreiniging

Algemene informatie over het thema onderhoud en reini-
ging:

In principe mag de vloer bij elke reiniging niet overmatig 

bevochtigd worden, omdat anders schade door opzwel-

ling van de ondergrond kan ontstaan. Altijd nevelvochtig 

onderhouden en reinigen! De IRSA onderhouds- en rei-

nigingsproducten zijn op de IRSA olies en IRSA wassen 

afgestemd. Voor schade, die door onvakkundig onder-

houd en reiniging ontstaat, vervalt de aansprakelijkheid 

tegenover de verwerker resp. fabrikant. Als klant bent 

u onze partner, op wiens medewerking wij aangewezen 

zijn om onze opdracht te vervullen. Een regelmatig on-

derhoud volgens DIN 18356 is dringend noodzakelijk.

Zie ook de labels op de verpakkingen en technische fi-

ches van de hierboven vermelde producten.

Algemene/belangrijke informatie

WAARSCHUWING: 
Met olie of was natgemaakte doeken, pads en andere 
werkmiddelen in een gesloten  reservoir bewaren. 
Olie / was in verbinding met slijpstof, stofdoeken en 
andere  met water bevochtigden of in een afsluitbare 
emmer bewaren, resp. brandzeker verwijderen – 
doet u dit niet dan dreigt gevaar voor zelfontbranding

Later naoliën

Tijdens de reiniging met IRSA zeerreiniger wordt niet al-

leen vuil, maar in de loop van de tijd ook de IRSA olie van 

het oppervlak verwijderd. Daarom moet het oppervlak, 

wanneer nodig, nageolied worden, bijvoorbeeld wan-

neer het hout grijs of te mat schijnt te zijn, en te gevoelig 

voor vuil geworden is. Om na te oliën moet de IRSA olie 

gebruikt worden die reeds bij de eerste behandeling in-

gezet werd. Zie hiervoor ook de technische fiche en de 

labels op de IRSA olie verpakking. 

Belangrijk: Tijdens het naoliën en de olieonderhoud 
resp. –reiniging verzekeren dat de IRSA olie altijd volle-
dig van het oppervlak verwijderd wordt. Zolang polijsten 
tot na de opname van de olie geen loopsporen meer op 
het houten oppervlak zichtbaar zijn. 



IRSA  Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH, D 86489 Deisenhausen 
www.irsa.de

Opmerking: Hout is een natuurproduct. Het werkt en past zich permanent aan de ka-
merlucht aan. Tijdens de verwarmingsperiode daalt de relatieve vochtigheid duidelijk. 
Het hout reageert hierop en geeft eigen vocht af, het krimpt. Optisch is dit herkenbaar 
door de vorming van voegen in de parketvloer. Hoe langer en sterker u de ruimtes ver-
warmt des te droger de kamerlucht is en des te bredere voegen ontstaan. De breedste 
voegen zijn meestal tegen het einde van de verwarmingsperiode te verwachten. Aan 
het einde van de zomer zijn zij in de regel het geringste respectievelijk weer gesloten. 
Om de vorming van voegen een beetje tegen te gaan kunnen bijvoorbeeld waterver-
dampers aan de verwarmingselementen gehangen worden en/of voldoende groene 
planten in de ruimte staan. Te droge lucht is ook problematisch vanuit natuurlijk ge-
zichtspunt: het welzijn in te droge lucht wordt negatief beïnvloed, te droge lucht droogt 
de slijmvliezen uit en begunstigt daarmee gevoeligheid voor infecties.

Belangrijk: Ons gebruikstechnisch advies in woord en schrift en op basis van testen 
gebeurt op basis van onze kennis, maar geldt uitsluitend als vrijblijvende opmerking en 
bevrijdt u niet van eigen testen van de door ons geleverde producten op hun geschikt-
heid voor geplande methoden en doelen. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten gebeuren buiten onze controle en zijn daarom uitsluitend uw eigen verant-
woordelijkheid. Vanzelfsprekend garanderen wij staalconforme en gelijkblijvende kwa-
liteit van onze producten. Wanneer een nieuwe onderhoudshandleiding voor geoliede/ 
met was behandelde oppervlakken verschijnt, verliest de vorige haar geldigheid.
Stand 12/2011.

Uw bevoegde IRSA dealer/parketlegger


