
 
Gebruiksaanwijzing Q-wax producten 
 

Q-wax Advance  
 
Als er een oude waslaag aanwezig en redelijk intact is, reinigt u de vloer met Advance. Hiervoor gebruikt u 
een schrobzuigautomaat voorzien van een rode of blauwe pad. (Zuig de vloer NIET direct droog: Advance 
heeft enige tijd nodig om te activeren!) Een oplossing van 5% - 10%* Advance met kraanwater op 
lichaamstemperatuur (37 ° C) wordt aanbevolen.  
 
* Per 10 liter water gebruikt u 0,5 - 1,0 liter Advance, afhankelijk van de vervuiling. Nadat Advance is 
geactiveerd (3 - 5 minuten), kunt u de vloer droog zuigen met een schrobzuigautomaat.  
 
OPMERKING: Na het schoonmaken en drogen van de vloer is het NIET nodig om te neutraliseren voor u 
de eerste Q-wax Stronghold laag aanbrengt.  
 
Wanneer de oude vloerlaag erg vervuild is of ernstige verkleuringen en/of beschadigingen vertoont, 
adviseren wij u de vloer éénmalig grondig te strippen en direct te neutraliseren . Hierna vervolgt u de 
methode zoals hierboven uitgelegd.  
 
We ontraden het gebruik van sealers omdat deze het droogproces kunnen verstoren en een minder 
duurzaam resultaat kunnen veroorzaken.  
 

Q-wax Stronghold  
 
Voor het gebruik van Stronghold zorgt u ervoor dat de gehele vloer is gereinigd en voorbereid volgens de 
hierboven beschreven Advance methode.  
 
Breng eerst een dunne laag onverdunde Stronghold gelijkmatig aan. Gebruik hiervoor een vlakmop, 
uitgerust met een hiervoor bestemde inwashoes.  
 
OPMERKING: Giet gelijkmatig en voorkom druppelen of morsen van het product.  
 
De eerste laag heeft een droogtijd van één uur bij een gemiddelde kamertemperatuur en 
luchtvochtigheid. 
 
Na de opgegeven droogtijd brengt u de tweede laag dun en gelijkmatig aan.  
 
OPMERKING: Als u een nieuwe laag te vroeg (nat op nat) aanbrengt kunnen vlekvorming en / of 
verstuiving plaatsvinden doordat het essentiële polymerisatieproces van Stronghold wordt verstoord.  
 
Om uw Stronghold finish extra glans en een hoger duurzaamheidsniveau te geven adviseren wij de droge 
vloer met een high-speed machine (min. 1.600 toeren) na te behandelen. 
 

Q-wax Spraycare  

 
De vloer kan, afhankelijk van locatie, gebruik en belasting op den duur beschadigingen zoals krassen en 
doffe plekken gaan vertonen. In dit geval sprayt u Spraycare onverdund op de beschadigde plekken en 
behandelt deze na met een high-speed machine  (min. 1.600 toeren). N.B: Telkens wanneer u deze 
behandeling toepast, verhoogt u de duurzaamheid van de vloer! 
 

Q-wax Ragtime  
 
Meng Ragtime met water zoals omschreven op het productetiket en gebruik het product in combinatie 
met een vlakmop of een schrobzuigautomaat. Ragtime kan dagelijks worden gebruikt. 


