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STEP Polish #9170 Glans, #9180 Satijn & #9190 Mat 
Technisch Informatieblad 

 

 
 

Productbeschrijving: 
Watergedragen polish voor het periodieke onderhoud van 
met STEP Parketlak afgewerkte vloeren. Herstelt en 
verlengt de levensduur van de laklaag. Vuilafstofend, 
voorkomt indringen van vuil, vult kleine gebruikskrasjes en 
maskeert gebruikssporen. Verkrijgbaar in Mat #9190, 
Satijn #9180 en Glans #9170. 
Voorheen RigoStep Floor Polish Polymer. 

 

Productspecificaties 
Verpakkingen Fles 1 liter. 
Gemiddeld rendement 40-60 m2/L. 
Mengverhouding Onverdund aanbrengen. 
Verwerkingstemperatuur Ruimte- en vloertemperatuur tussen 10°C en 30°C. 
Droogtijd Ca 1-2 uur. 
Belastbaar Direct na droging.  
Bestendigheid Bestand tegen water, zeep en milde reinigingsmiddel zoals STEP Milde Reiniger 

#9160. 
pH-waarde 8-8,5 
Opslag, transport en houdbaarheid Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en 

transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden 
houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.   

 
 
Ondergrond en voorbereiding 

• Ruimte leegmaken en vloer stofzuigen. 
• Op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak maken.  
• Let op: Altijd eerst grondig reinigen met STEP Intensief Reiniger #9200 (ook om de opbouw van een 

te dikke polishlaag te voorkomen, in het geval van onderhoudsbehandelingen).  
 
Polish aanbrengen na: 

• een STEP Intensief Reiniger #9200 behandeling: na minimaal 8 uur drogen. 
• het aanbrengen van een STEP Parketlak laag: 16-24 uur na droging van de laatste laklaag. 
• een eerste laag STEP Polish: na minimaal 1 uur drogen.  
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Applicatie  
Let op: Goed schudden voor gebruik! 

• STEP Polish onverdund aanbrengen met een vachtwisser, een polishhoes of een vochtige, 
uitgewrongen dweil om een rubberen wisser. 

• De polish gelijkmatig over de vloer in overlappende banen verdelen.  
• Geen drogende polishlaag proberen te corrigeren. 
• Altijd het gehele oppervlak behandelen om glans- en laagdikte verschillen te vermijden. 
• Eventueel na minimaal 1 uur droging kruiselings een tweede laag aanbrengen.  

 

Afval 
Zie Rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor de juiste afvalprocedure.  

 

Onderhoudsrichtlijn STEP Onderhoudsmiddelen 
Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor het onderhoud van een vloer:  
 

 STEP Milde Reiniger 
#9160 

 

STEP Intensief Reiniger 
#9200 

 

STEP Polish #9170, 
#9180, #9190 

 
Toepassing Normale reiniging 

Periodieke reiniging - 
onderhoudsbeurt 

Opfrissing en herstelling 

Matig belaste vloeren 
zoals woon- en slaapkamers.  

2-3 keer per maand 1 keer per 1-2 jaar 1 keer per 1-2 jaar 

Middelzwaar belaste vloeren 
zoals intensief gebruikte 
woonkamers, trappen, gangen, 
kantoren.  

1-2 keer per week 1-2 keer per jaar 1-2 keer per jaar 

Zwaar belaste vloeren 
zoals winkels, scholen, 
restaurants.  

Elke 1-2 dagen 1 keer per 3-6 maanden 
Geen polish 

1 à 2 laklagen naar keuze  

 
 Preventief onderhoud 

• Zand en vuil werken als schuurpapier. Gebruik schoonloopmatten om vuilinloop zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

• Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen. 
• Voorzie stoelen en ander meubilair van beschermviltjes.  
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• Na verloop van jaren zal uw vloer een keer moeten overgelakt worden. Zorg ervoor dat dit tijdig 
gebeurt, in ieder geval voordat de laklaag plaatselijk doorgesleten is.  

• Repareer tijdig diepe krassen en beschadigingen waarbij de laklagen volledig doorgesneden is, die 
kunnen ontstaan door het vallen van een scherp voorwerp of door puntbelasting.  

 
Meer informatie of advies nodig? 
Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens 
kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-
bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl 
onder het product – documenten/informatiebladen. 

http://www.rigoverffabriek.nl/
mailto:advies@rigoverffabriek.nl
http://www.rigoverffabriek.nl/

