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STEP Intensief Reiniger #9200 
Technisch Informatieblad 

 

 

 

Productbeschrijving: 
Krachtig, hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor het periodieke 
onderhoud van gelakte vloeren. Geschikt voor professioneel gebruik 
voor: 

• het ontvetten van een vloer voorafgaand aan het overlakken of 
het aanbrengen van een nieuwe polishlaag. 

• het volledig verwijderen van oude lagen STEP Polish (voorheen 
RigoStep Floor Polish Polymer) 

• de tussentijdse reiniging van een sterk vervuild geraakte 
lakvloer. Tevens geschikt voor plaatselijke reinigen van sterke 
vervuiling, hardnekkige vlekken of strepen.  

 

Voorheen RigoStep STRIP.  
 
STEP Intensief Reiniger #9200 is beslist geen schoonmaakmiddel voor de dagelijkse 
reiniging. Gebruik daarvoor voor normale reiniging en reguliere dweilbeurten STEP 
Milde Reiniger #9160. 
 

 

Productspecificaties 
Verpakkingen Fles 1 liter. 
Rendement  Ca 40 m2/L.  

Mengverhouding 

Ontvetten van een vloer voorafgaand 
aan het overlakken of het aanbrengen 
van een nieuwe polishlaag. 

1 ltr STEP Intensief Reiniger #9200 op 
5 ltr lauw warm water. 

Tussentijdse reiniging van een sterk 
vervuild geraakte lakvloer. 

1 ltr STEP Intensief Reiniger #9200 op 
5-10 ltr lauw warm water. 

Plaatselijke reiniging. 1 ltr STEP Intensief Reiniger #9200 op 
5 ltr lauw warm water. 

Verwerkingstemperatuur Ruimte- en vloertemperatuur tussen 10°C en 30°C. 
Droogtijd Ca 1-2 uur, bij 20˚C en 65% RLV. Draag zorg voor voldoende ventilatie.  
Belastbaar Direct na droging.  
Overlakbaar / Polish aanbrengen na Na volledige droging van de reiniging. Voelt de laklaag dan nog verweekt en 

enigszins kleverig aan, dan minimaal 8 uur droogtijd aanhouden alvorens een 
nieuwe polish- of laklaag aan te brengen.  

Geur Karakteristiek / scherp. 
pH-waarde 11,5 
Opslag, transport en houdbaarheid Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en 

transporteren. Achter slot opslaan. In goed afgesloten originele verpakking 
tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.   
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Ondergrond en voorbereiding 
• Ruimte leegmaken en vloer stofzuigen. 
• Op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak maken.  

 
 
Veiligheidswaarschuwing  
Voorkom spetteren in de ogen, mond of op de huid van onverdunde STEP Intensief Reiniger #9200. Draag 
bijvoorbeeld een geschikte bril, handschoenen en beschermende kleding. 
 
 
Applicatie 

• Bij het reinigen van een volledige vloer voor het : 
o Ontvetten van een vloer voorafgaand aan het overlakken of het aanbrengen van een nieuwe 

polishlaag.  
o Volledig verwijderen van oude STEP polishlagen. 
o Tussentijds reinigen van een sterk vervuild geraakte lakvloer. 

 

Benodigdheden 
1-schijf boenmachine (zonder gewicht) met nylon schrobschijf of rode pad. 
Nylon borsteltje of rood handpadje voor de randen en hoeken.  
3 emmers: 1 voor de STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing – 2 voor schoon water. 
2 dweilen: 1 voor het opzetten van de STEP Intensief Reiniger #9200 – 1 voor het naspoelen met schoon water.  
Eventueel een vernevelaar om de STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing gecontroleerd te kunnen doseren.  
Waterstofzuiger. 
Schone pluisvrije katoenen doeken.  

 

1 liter STEP Intensief Reiniger #9200 toevoegen aan een emmer met 5-10 liter (afhankelijk van de 
toepassing) warm water. De vloer in stukken van 6-10 m2 verdelen en per vloerdeel de onderstaande stappen 
vlot achter elkaar uitvoeren: 

• Vloergedeelte lichtvochtig maken met de STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing met een dweil of 
eventueel een vernevelaar. Let op: nooit drijfnat maken.  

• Vloerdeel twee keer schrobben met boenmachine en nylon schrobschijf of rode pad. Kanten 
schrobben met het borsteltje of handpadje. Schuim moet zichtbaar zijn. De vloer mag niet 
droogvallen. Eventueel tussentijds STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing toevoegen.  

• Vuile water direct opzuigen met de waterstofzuiger om de waterbelasting te verminderen en te 
voorkomen dat eenmaal los geschrobd vuil of polish weer indroogt.  

• Naspoelen met water door de schone dweil met ruim schoon water in een wissende beweging 
achteruit over de vloer te trekken. Spoelwater direct opzuigen.  

• Het naspoelen herhalen. Spoelwater regelmatig verversen en de dweil steeds goed uitspoelen.  
• Controleren of alle STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing van de vloer af is. Neem een emmer met 

schoon water en een schone theedoek. Maak de theedoek nat met schoon water en haal deze in een 
wissende beweging achteruit over de vloer. De theedoek uitspoelen in het schone water. Controleer 
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of er schuim in de emmer is gekomen. Als er geen sop meer in het water komt, is alle STEP Intensief 
Reiniger #9200 oplossing van de vloer verwijdert. Is dit niet het geval, dan het naspoelen van de 
vloer herhalen. 

• Dit stappenplan voor de andere vloerdelen van 6-10 m2 volgen tot de hele vloer is gereinigd.  
• De vloer volledig laten drogen.  
• Eventueel een nieuwe laag STEP Polish #9170, #9180 of #9190 aanbrengen, of een nieuwe laag STEP 

Parketlak.  

 

• Bij een plaatselijke reiniging 
Een kleine hoeveelheid STEP Intensief Reiniger #9200 1:5 met water mengen en: 

• Oppervlak lichtvochtig maken en zonder druk schrobben met een nylon borsteltje of rood handpadje. 
Nogmaals lichtvochtig maken en paar minuten laten inwerken. 

• Nogmaals licht schrobben.  
• Vuil water opnemen met een doek.  
• Oppervlak afsponzen met schoon water en spoelwater opnemen met droge doek.  
• Volledig laten drogen en resultaat beoordelen. 

Tip: maak voor het plaatselijk reinigen van kleine oppervlakken gebruik van een sprayflacon met STEP 
Intensief Reiniger #9200 oplossing. 

 

Overige 
• Op vochtgevoelige ondergronden overvloedig watergebruik vermijden om vochtinwerking op de 

randen te voorkomen.  
• Gebruik voor het reinigen nooit een stoomapparaat.  

 

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