
In dit pakket vind je alles wat je nodig hebt voor het onderhoud van jouw PVC vloer! Het bevat een Dumby PVC 
reiniger en een Dumby PVC polish.

Voor de wekelijkse schoonmaak gebruik je Dumby reiniger. Voor het onderhoud gebruik je ongeveer 2x per jaar de 
Dumby polish. Van te voren moet je de vloer dan reinigen met de Dumby PVC reiniger om de oude polishlagen te 
verwijderen. Hier volgt nu per artikel de gebruiksaanwijzing. 

Dumby reiniger voor PVC vloeren 

Eigenschappen 
Reiniger, versterkt met Alcohol, voor het regelmatig verwijderen van vuil en vlekken van uw pvc vloer. De reiniger 
voor pvc vloeren is sneldrogend, fris geparfumeerd en geeft uw vloer een antistatische werking. Verbruik: 1L = +/- 15 
dweilbeurten

Gebruiksaanwijzing 
1.  Voor het aanbrengen van Dumby reiniger voor pvc vloeren adviseren wij u de vloer stofvrij te maken met behulp van 

een Dumby vloerwisser in combinatie met een Dumby stofwisdoek. 
2.  Voeg een half kopje (circa 75 cc) aan 10 liter handwarm water. Bij sterke vervuiling gebruikt u iets meer. Reinig de 

vloer vervolgens met een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop in combinatie met de Dumby vloerwisser en 
laat de vloer drogen. Zorg ervoor dat u de reinigingsmop regelmatig schoonspoelt.

 
Let op: niet gebruiken in combinatie met met andere reinigingsmiddelen, anders dan Dumby reiniger voor pvc vloeren.  

Dumby polish voor PVC vloeren  

Eigenschappen 
Met oplossingmiddelvrije Dumby polish voor pvc vloeren brengt u eenvoudig een nieuwe polishlaag aan en maakt u 
uw vloer slijtbestendig. Het verbruik is circa 1 liter per 40 m2. Breng Dumby polish voor pvc vloeren bij voorkeur twee 
tot drie keer per jaar aan. Voor het dagelijks onderhoud van de polishlaag gebruikt u Dumby reiniger voor pvc vloeren.

Gebruiksaanwijzing  
1.  Reinig de vloer met Dumby reiniger voor PVC vloeren in combinatie met de Dumby Vloerwisser en Dumby 

Reinigingsmop. De gebruiksaanwijzing hiervoor vindt u op de fles van de Dumby reiniger. Laat de vloer hierna  
goed drogen. 

2.  Breng baan voor baan in de lengte van de vloerdelen de polish op de vloer aan. Dit kan het beste met een pluisvrije 
doek in combinatie met een schuimzool en de Dumby vloerwisser. In de ruimte waar u Dumby polish voor pvc 
vloeren aanbrengt, dient de temperatuur minimaal 18ºC te zijn.

Let op: niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen anders dan Dumby reiniger voor pvc vloeren. Na 
opening van de fles is de inhoud circa 1 jaar houdbaar

Tip: Er is tevens een handige set beschikbaar  
waarin je alles vindt wat je nodig hebt voor  

het onderhoud van je PVC vloer:  
Dumby onderhoudsset voor PVC vloeren.

Onderhoudsadvies 
voor PVC vloeren

https://dumby.nl/dumby-pvc-reiniger-501
https://dumby.nl/dumby-vloerwisser-601
https://dumby.nl/dumby-stofwisdoek-606
https://dumby.nl/dumby-reinigingsmop-602
https://dumby.nl/dumby-pvc-polish-502
https://dumby.nl/dumby-pvc-reiniger-501
https://www.dumby.nl/dumby-vloerwisser-601
https://www.dumby.nl/dumby-reinigingsmop-602
https://www.dumby.nl/dumby-reinigingsmop-602
https://dumby.nl/dumby-pluisvrije-doek-605/
https://dumby.nl/dumby-pluisvrije-doek-605/
https://dumby.nl/dumby-schuimzool-604
https://dumby.nl/dumby-vloerwisser-601
https://dumby.nl/dumby-onderhoudsset-pvc

