
Quick-Step LIVYN vloeren zijn ontworpen voor jouw comfort, 
zodat je er zonder zorgen van zou genieten. Hun verzegelde 
oppervlak en beschermende PU coating voorkomen vuil en 
vlekken. En omdat ze volledig waterdicht zijn, kun je ze handig 
en veilig met een natte doek schoonmaken.

QUICK-STEP ONDERHOUDSKIT

De Quick-Step onderhoudskit is praktisch en makkelijk 
te gebruiken. Hij omvat een mophouder met verstelbare 
steel, een wasbare microvezeldoek en een fl es Quick-Step 
schoonmaakproduct. Je kunt de doek droog of lichtjes vochtig 
gebruiken.

Ook apart verkrijgbaar: 
• Quick-Step cleaning mop
• Quick-Step cleaning schoonmaakproduct 750 ml 
• Quick-Step cleaning schoonmaakproduct 2 l

WEKELIJKS ONDERHOUD

QUICK-STEP REFRESH (750 ML) - QSVREFRESH750

Quick-Step LIVYN Refresh is een onderhoudsproduct voor de 
periodieke behandeling van Quick-Step LIVYN vloeren:

✔  geeft je Quick-Step LIVYN vloer een beschermende laag
✔  herstelt kleine krassen
✔  herstelt de matte look van je vloer
✔  periodiek te gebruiken: elke 3-6 maanden of wanneer noodzakelijk
✔  inhoud: 750 ml

PERIODIEK ONDERHOUD

GEBRUIKSAANWIJZING

• Reinig eerst uw vloer met Quick-Step Clean.
• Zorg ervoor dat uw Quick-Step LIVYN vloer droog, stof- en vlekvrij is 
    alvorens Quick-Step LIVYN Refresh aan te brengen.
• Quick-Step LIVYN Refresh goed schudden en onverdund aanbrengen 
    met een propere wismop in een dunne gelijkmatige fi lm. 
• Giet niet direct op de vloer. 
• De eerste laag dient kruiselings met de richting van uw Quick-Step 
    LIVYN vloer aangebracht te worden. 
• Breng een tweede laag aan na minstens 1 uur, ditmaal in de richting    
    van uw Quick-Step LIVYN vloer. Beloopbaar na 12 uur. 
• Verbruik: 750 ml = 15 m² (2 lagen). 

Zorg voor voldoende ventilatie maar vermijd direct zonlight en tocht 
tijdens het aanbrengen. Om ongelijkmatig drogen te vermijden, kan 
het aangewezen zijn uw vloerverwarming/-koeling uit te schakelen 
vooraleer u Quick-Step Refresh gebruikt. Gebruik een aparte mop 
voor enkel de Quick-Step LIVYN Refresh.QSCLEANINGKIT


