
HOE IRSA AQUA STOP R9 GEBRUIKEN?

Verwijder  eerst  zand  en  vuil  van  de  vloer  met  de  IRSA  BLITZBOY  of  
met  een  bezem  of  de  borstel  van  uw  stofzuiger.  Zand  en  vuil  hebben  
namelijk  hetzelfde  effect  als  schuurpapier.

REGELMATIG  ONDERHOUD:   doe  ca.  50  tot  100  ml  IRSA  AQUA  
STAR  R9  in  10  liter  water  voor  regelmatig  onderhoud  en  reiniging.  
Dweil  de  vloer  met  een  zeer  goed  uitgewrongen  doek  en  maak  hem  
niet  te  nat.  Niet  opwrijven.  Klaar!

BASISREINIGING:   Een   basisreiniging   van   de   vloer   met   IRSA  
GRUNDREINIGER  G88  is  nodig  wanneer  hardnekkig  vuil  niet  meer  

verwijderd  kan  worden  tijdens  het  regelmatige  onderhoud.  

BELASTEN VAN EEN PAS VERZEGELDE/GEOLIEDE VLOER

Een  pas  verzegelde  vloer  mag   ten  vroegste  na  10  dagen  volledig  
belast  worden  en  mag  pas  dan  behandeld  worden  met  IRSA  AQUA  
STAR  R9,  omdat  er  zoveel  tijd  nodig  is  tot  de  laklaag  volledig  gedroogd  
is  (met  IRSA  PLATINUM  WASSERLACK  verzegelde  vloeren  kunnen  
al  na  3-5  dagen  behandeld  worden).  Indien  de  laklaag  te  vroeg  en  te  
zwaar  belast  wordt,  kan  het  vloeroppervlak  beschadigd  worden  en  kan  
enkel  een  nieuwe  lakbehandeling  een  oplossing  brengen.  Bepaalde  
eigenschappen  van  de  lak  kunnen  pas  gegarandeerd  worden  na  vol-
ledige  uitharding  van  de  aangebrachte  laklaag.  

Een  pas  geoliede,  resp.  geoliede/geboende  vloer  mag  ten  vroegste  
na   14   dagen   onderhouden   of   gereinigd   worden  met   IRSA   AQUA  
STAR  R9.  

Raadpleeg  ook  onze  tips  voor  het  onderhoud  van  geoliede/geboende  
vloeren.

Perfecte  reiniging  en  onderhoud  

van  verzegelde,  geoliede  

of  geoliede/geboende  vloeren.
(antislip)  

Beste  klant,  

Uw  kwaliteitsvolle  vloer  moet  lang  mooi  blijven.  
IRSA  STAR  R9  voor  onderhoud  en  reiniging  van  
uw  vloer  is  het  resultaat  van  doorgedreven  onder-
zoek  en  ontwikkeling.  
IRSA   STAR   R9   biedt   de   gepaste   bescherming  
voor   verzegelde   vloeren   in   turnhallen,   maar   ook  
voor  elke  andere  verzegelde,  geoliede  of  geoliede/
geboende  vloer  in  privéwoningen  en  zakenruimtes.  
Ook   linoleum,   rubberen   of   PVC   vloeren   en   zelfs  
kant-en-klaar  parket  kunnen  met   IRSA  STAR  R9  
gereinigd  en  onderhouden  worden.  Zo  wordt  voor-
tijdige  slijtage  vermeden  en  blijft  uw  vloer  mooi.  

BELANGRIJKE TIPS

Gebruik  twee  emmers:  één  voor  het  zuivere  IRSA  AQUA  STAR  
R9  en  de  ander  om  de  opneemdoek  in  uit  te  wringen.

Zolang  IRSA  AQUA  STAR  R9  nog  vochtig  glanst  mag  de  vloer  
niet  betreden  of  nog  eens  gedweild  worden.

Hardnekkig  of  plaatselijk  vuil  moet  doelgericht  aangepakt  worden  
(na  het  schoonmaken  onmiddellijk  opzuigen  en  met  zuiver  water  
naspoelen).  

Oude  vloeren  moeten  eerst  met  IRSA  GRUNDREINIGER  G88  
schoongemaakt   worden   vóór   ze   met   IRSA   AQUA   STAR   R9  
behandeld  worden.  

Voor   een   optimaal   onderhoud   enkel   IRSA   AQUA   STAR   R9  
gebruiken.  Vermenging  met  andere  onderhouds-  en  reinigings-
middelen  of  gemengd  gebruik  met  IRSA  AQUA  STAR  R9  leidt  
tot  beschadiging  van  het  vloeroppervlak.

De  vloer  mag  tijdens  het  reinigen  in  principe  niet  doorweekt  worden  
omdat  er  anders  schade  optreedt  aan  de  ondergrond  die  immers  
kan  opzwellen.  Gebruik  altijd  weinig  water!  

De  juiste  reiniging  is  een  noodzakelijk  onderdeel  van  het  onder-
houd  van  uw  vloer.  Vaak  wordt  onderschat  in  welke  mate  de  juiste  
reinigings-  en  onderhoudsmiddelen  en  het  correcte  gebruik  daar-
van  een  nieuwe  behandeling  met  lak  of  impregneringsmiddelen  
(nodig  geworden  door  natuurlijke  slijtage)  kunnen  uitstellen.  
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FREQUENTIE VAN ONDERHOUD EN REINIGING  
(GEMÄSS  DIN  18356)

SOORT BELASTING REGELMATIG 
ONDERHOUD

GRONDIG 
ONDERHOUD BASISONDERHOUD

Matig belaste vloeren: bijv.  
woon-  en  slaapkamers

Naargelang  de  belasting  
elke  7-14  dagen  met  IRSA 
AQUA STAR R9 in  het  
spoelwater

-------

Naargelang  de  belasting  alle  
24  maanden  of  vaker  met  
IRSA GRUNDREINIGER 
G 88

Intensief belaste vloeren: 
bijv.  gang,  trap,  kantoor  met  
bezoekers,  enz.

Elke  2-4  dagen  de  sterk  
belaste  plaatsen  vaker  
behandelen  met  IRSA 
AQUA STAR R9  in  het  
spoelwater

-------

Naargelang  de  belasting  alle  
12  maanden  of  vaker  met  
IRSA GRUNDREINIGER 
G 88

Zeer intensief belaste 
vloeren: bijv.  café,  winkel,  
school,  kazerne

Elke  1-2  dagen  met  IRSA 
AQUA STAR R9 in  het  
spoelwater

-------
Naargelang  de  belasting  
alle  6  maanden  met  IRSA 
GRUNDREINIGER G 88

Voor turnhallen of hallen 
voor multifunctioneel 
gebruik

Elke  1-2  dagen  met  IRSA AQUA STAR R9  in  het  
spoelwater

Naargelang  de  belasting  
alle  6  maanden  met  IRSA 
GRUNDREINIGER G88

OPMERKING:  De  basisreiniging  moet  zo  weinig  mogelijk  gebeuren  en  kan  aanzienlijk  
uitgesteld  worden  door  regelmatig  onderhoud.  
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De  eigenschappen  van  IRSA  AQUA  STAR  R9:

     voldoet  aan  de  eisen  van  DIN  18032  deel  2
   zeer  geconcentreerd
antislip  en  slijtvast
     hoog  reinigend  en  onderhoudend  
vermogen
ook  voor  uiterst  matte  vloeren

Toepassing:

  voor  alle  verzegelde  en  geoliede  en  
geoliede/geboende  vloeren  zoals  parket,  
houten  vloeren  en  trappen
voor  linoleum,  PVC  en  rubberen  vloeren
voor  kant-en-klaar  parket
voor  turn-  en  sporthallen  alleen    
IRSA  Aqua  Star  R9  gebuiken    
(getest  volgens  DIN  18032  deel  2)

Uw  erkende  IRSA  vakman:

Onderhoud   en   reiniging   volgens   DIN   18356       Een   verzegelde,   resp.   een   geoliede/
geboende  vloer  moet  vakkundig  onderhouden  en  gereinigd  worden.  De  garantie  voor  de  
behandeling  van  de  vloer  en  voor  de  vloer  zelf  kan  enkel  behouden  worden  indien  het  onder-
houdssysteem  wordt  toegepast  dat  de  fabrikant  aangeeft.  Reiniging  met  huishoudzeep  of  
met  een  neutrale  zeep  is  bijvoorbeeld  geen  vakkundige  reiniging  omdat  de  laklaag  door  de  
zure  zeep  aangetast  wordt  en  bros  kan  worden.  Om  schade  te  voorkomen  en  uw  vloer  lang  
mooi  te  houden,  moet  vakkundig  gebruik  gemaakt  worden  van  IRSA  AQUA  STAR  R9  voor  
alle  onderhoud  en  reiniging.
Opgelet:       Wanneer  de  laklaag  doorgesleten  is,  moet  de  vloer  opnieuw  geschuurd  en  gelakt  
worden.       Het  aanbrengen  van  lak  is  handwerk.  Dit  betekent  dat  er  kleine  onregelmatigheden  
op  het  vloeroppervlak  kunnen  voorkomen  (bijv.  stofdeeltjes).  Dit  heeft  geen  invloed  op  de  houd-
baarheid  van  de  vloer.       We  adviseren  om  in  de  eerste  week  na  de  behandeling  alleen  droog  
te  reinigen  en  geen  tapijt  te  leggen.  Meubelen  en  andere  zware  voorwerpen  moeten  met  grote  
voorzichtigheid  geplaatst  worden.     Tapijtonderleggers  (antislip),  wieltjes  van  kantoorstoelen  
en  vilten  glijders  onder  meubels  en  stoelen  moeten  geschikt  zijn  voor  verzegelde/geoliede  
vloeren.  Voor  stoelen  met  wieltjes  mogen  enkel  zachte  wieltjes  volgens  DIN  68131  gebruikt  
worden.  Bovendien  wordt  het  gebruik  van  beschermende  onderleggers  aangeraden.
Kamertemperatuur:       Voor  het  goede  behoud  van  de  vloer  en  voor  het  welzijn  van  de  mens  
moet  de  kamertemperatuur  ongeveer  +20°C  bedragen  en  moet  de  luchtvochtigheid  ca.  55%  bedra-
gen.  Indien  de  aanbevolen  luchtvochtigheid  niet  bereikt  wordt,  moet  er  rekening  mee  gehouden  dat  
er  in  het  parket  voegen  ontstaan.  Indien  nodig  moet  een  luchtbevochtiger  gebruikt  worden.  
Opmerking:  Hout  is  een  natuurproduct.  Het  werkt  en  past  zich  voortdurend  aan  de  omge-
vingslucht  aan.  Wanneer  er  verwarmd  wordt,  neemt  de  relatieve  luchtvochtigheid  duidelijk  
af.  Het  hout  reageert  daar  natuurlijk  op  en  geeft  zijn  eigen  vocht  af.  Daardoor  krimpt  het.  
Dat  is  te  zien  aan  de  vorming  van  voegen  in  parketvloeren.  Hoe  meer  en  hoe  langer  u  ver-
warmt,  hoe  droger  de  omgevingslucht  is  en  hoe  breder  de  voegen  die  in  het  hout  ontstaan.  
Tegen  het  einde  van  de  winter  mag  u  de  breedste  voegen  verwachten.  Tegen  het  einde  
van  de  zomer  zijn  ze  over  het  algemeen  het  kleinst,  resp.  hebben  ze  zich  weer  gesloten.  
Om  de  vorming  van  voegen  enigszins   te  beperken,  kan  u  bijvoorbeeld  waterverdampers  
aan  de  radiatoren  hangen  en/of  voldoende  levende  planten  in  de  kamer  brengen.  Te  droge  
lucht  is  ook  fysiologisch  gezien  niet  goed.  Het  algemeen  welzijn  wordt  door  te  droge  lucht  
aangetast.  Ze  droogt  de  slijmhuid  immers  uit  en  vergroot  zo  de  gevoeligheid  voor  infecties.  
Algemeen:       Het  gebruikstechnisch  advies  dat  we  u  schriftelijk  en  op  basis  van  proeven  
verlenen,  geven  we  u  naar  best  vermogen.  Toch  geldt  het  slechts  al  een  vrijblijvende  raad-
geving  die  u  niet  van  uw  verplichting  bevrijd  om  zelf  na  te  gaan  of  de  door  ons  geleverde  
producten  voor  het  beoogde  procedé  en  voor  uw  doeleinden  geschikt  zijn.       Het  gebruik,  
de  toepassing  en  de  verwerking  van  de  producten  gebeurt  buiten  onze  controlemogelijkhe-
den  om  en  behoort  bijgevolg  enkel  en  alleen  tot  uw  verantwoordelijkheid.  Vanzelfsprekend  
garanderen  we  de  gelijkmatige  en  conforme  kwaliteit  van  onze  producten.     Indien  nieuwe  
instructies  verschijnen  voor  het  onderhoud  van  geoliede/geboende  vloeren,   is  de  vorige  
versie  van  deze  instructies  niet  meer  geldig.  Versie  02/2011

Tips  voor  het    
onderhoud  met    

IRSA  Aqua  Star  R9

Dit   antislip   onderhoudsproduct   bevat   een  

combinatie   van   reinigende   en   verzorgende  

bestanddelen   voor   verzegelde,   geoliede   of  

geoliede/geboende   parketvloer,   houten   vloeren  

en  trappen.  IRSA  AQUA  STAR  R9  is  ook  uitste-

kend  geschikt   voor  PVC,   linoleum  en   rubberen  

vloerbedekking.  

Gebruik  onze  andere  reinigings-  en  onderhouds-

producten  voor  kant-en-klaar  parket,  kurkparket,  

laminaatvloeren  en  voor  geoliede  en  geboende  

vloeren.  

Volgens  DIN  18032,  Deel  2
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