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RAZENDSNELLE WAX METHODE
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Dr. Weigert brengt met de 

Neowax lijn een serie unieke vloeronderhouds- en 

verzorgingsproducten op de markt.

Deze middelen besparen de 

schoonmaakprofessional veel tijd en geld met een 

superieur resultaat en een extreem lange 

levensduur.



Vloeronderhoud

Neowax Neutral
Neowax Neutral is een hechtingsreiniger welke strippen en grondige reiniging voor het 
opbrengen van een nieuwe beschermlaag overbodig maakt. Neowax Neutral geeft een 
residuvrije basis welke ervoor zorgt dat er een duurzame verbinding wordt gevormd met de 
nieuwe slijtlaag.
 
Neowax Neutral is eenvoudig aan te brengen met een mop, dweil of schrobzuigmachine. 
Product oplossen in koud of handwarm water 5 a 10 % doseren (1/2 à 1 liter per 10 liter water). 
Neutral ruim aanbrengen , activeren en vervolgens droogmaken. Hierdoor kan het conventionele 
strippen worden voorkomen en zeer snel een nieuwe slijtlaag worden aangebracht. Op deze 
wijze kan Neowax Forte worden aangebracht op de nog aanwezige versleten laag. Neowax 
Forte kan worden onderhouden en gerepareerd met Neowax Care.
De voordelen in een notendop:
 impel en snel
 inder schadelijke stoffen doordat strippen wordt voorkomen
 Tijd  en kostenreductie
 esiduvrij dus snellere droging van de aanwezige beschermlaag
 een verstoring van pol merisatie processen
 Tast geen waslagen aan

Neowax Forte (Satin)
Neowax Forte is niet zomaar een naam voor een oor nish. Forte is de basis slijtlaag voor iedere 
waterbestendige vloer zoals linoleum, marmoleum, vin l, gelakt parket en overige gladde 
vloeren. Ook vloeren welke in het verleden veel hebben geleden door agressieve stripper of 
chemicalien, slechte sealers en inferieure vloerwassen komen weer op glans. Daarnaast komt 
de structuur van de vloer weer tot leven en worden kleine kleurafwijkingen gemaskeerd. Bij een 
juiste applicatie behoort verpoedering tot het verleden en is de laag extreem duurzaam. Bij goed 
onderhoud is de slijtlaag voor vele jaren aanwezig. Op deze wijze wordt het arbeidsintensieve 
en agressieve strippen overbodig. Ook bij extreem gebruik van de vloer zal het periodieke 
onderhoud worden opgeschoven en geminimaliseerd.

BAA  N atin. (Neowax Forte atin kan middels een High peed behandeling 
worden opgepoetst tot satijnglans nish)
 
Neowax Forte is op de volgende wijze aan te brengen: de vloer dient volledig vetvrij te zijn. 
ndien er nog een oude waslaag op de vloer aanwezig is welke niet teveel is beschadigd dan is 
deze te gebruiken als grondlaag Deze laag grondig reinigen met Neowax Neutral volgens 
voorschrift. Bij grote schade aan de vloer of vervuiling, de oude waslaag verwijderen met een 
een geschikte stripping pad en Neowax Neutral. Wij raden het af om sealers te gebruiken deze 
verstoren het droging proces en geven in zijn algemeenheid een minder duurzaam effect. 
Vervolgen 2 a 3 laagjes, niet te dik opbrengen. Zorg ervoor dat de laagjes goed kunnen drogen. 
ndien men te snel werkt en de lagen nat in nat  zet kunnen er problemen ontstaan met het 
pol merisatieproces met als gevolg een slechte hechting en droging alsmede verpoedering en 
eilandvorming. Zet de lagen van het onverdunde product kruislings op zodat er een totale 
dekking van het oppervlak ontstaat. Voorkom druppelvorming bij het uitgieten en zet de can op 
een dweil of doek. De vloer kan worden onderhouden met Neowax Care. Op deze wijze kan er 
jaren worden genoten van een mooie vloer en zal de vloer ook langer meegaan.

Verpakking

 Can 5 ltr

Art. nr.

614402

Verpakking

 Can 5 ltr

Art. nr.

614401

3 et op: ees, voordat u het product toepast, de eventuele speci eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl 
onder de rubriek downloads/P bladen  terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen  voor gebruik altijd de aanduidlinh en productinformatie lezen. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden. 



Vloeronderhoud

Verpakking

 12 x 750 ml

Art. nr.

614403

Verpakking

 Can 5 ltr

Art. nr.

614404

4

Neowax care (spray)
Besparen en kwaliteit verbeteren gaan hand in hand met Neowax Care. Het is niet noodzakelijk 
om met veel water te werken of ieder keer met een agressief product te strippen. Het is mogelijk 
om met de Care eenvoudig een nieuwe beschermlaag aan te brengen en op deze wijze 
periodiek onderhoud overbodig te maken of uit te stellen. Neowax care brengt niet alleen een 
beschermlaag aan maar heeft ook een reinigende werking. De vervuiling op de vloer wordt 
opgenomen door de pad en voorkomt het opsluiten van het vuil. Ook "draaiingen" worden 
voorkomen en er ontstaat een harde slijtlaag. Bij juist gebruik werkt het sneller dan de 
traditionele mop methode en is er ook sprake van een langdurige bescherming. De vloer zal dan 
ook in een betere conditie blijven en langer meegaan.

Neowax Care dient u op de volgende manier te verwerken:
Opbrengen met een high-speed éénschijfsmachine. Spaarzaam opsprayen en daarna 
opwrijven tot een satijnglans ontstaat. Het aantal toeren dat de machine geeft bepaalt de 
uiteindelijke hardheid van de toplaag. De laag wordt vuilafstotend en waterbestendig. Deze laag 
kan worden gereinigd met de Neowax Clean vloerreiniger.

Neowax Clean
Met de Neowax Clean beschikt u over een prettig geparfumeerd, laag schuimend 
reinigingsmiddel dat in perfecte balans is met uw Neowax Forte  vloer. Met de Neowax Clean  
reinigt en voedt u de vloer grondig zonder de Neowax Forte nish aan te tasten.

Neowax Clean is geschikt voor gebruik met zowel vlakmopsystemen als schrob-zuigautomaten.

Neowax hulpmaterialen

Neowax emmer Art. nr.: 614405
Neowax inwashoes 50 cm Art. nr.: 614406
Neowax inwasframe 50 cm Art. nr.: 614407
Neowax telesteel 100 / 180 cm Art. nr.: 614408

et op: ees, voordat u het product toepast, de eventuele speci eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl 
onder de rubriek “downloads/PI-bladen” terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduidlinh en productinformatie lezen. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden. 
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