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Vloersysteem 
 
Je bent in het bezit van een JEMAKO vloersysteem. Hier een overzicht en gebruiksaanwijzing van alle vloer artikelen Dit zijn 
de gele vloervezel, groen laagpolige vloervezel, groen hoogpolige vloervezel, wit laagpolige vloervezel en een blauwe vloervezel. 
Incl. de vloerreinigers houten vloeren emulsie, vloeronderhoud en de vloerreiniger Intensief ECO Plus. 
 
De uitstekende kwaliteit van de JEMAKO producten bewijst zichzelf door een snelle en grondige reiniging waarbij een minimale 
inspanning geleverd hoeft te worden. Ook vindt je de kwaliteit terug in de lange levensduur.  
Ik ben ervan overtuigd dat je net zo enthousiast zult worden als alle andere JEMAKO gebruikers. 
Hierna vindt je een korte beschrijving hoe en waar deze producten toe te passen zijn. 
 
‘Belangrijke aanwijzingen’: 
Alle JEMAKO producten:    

  - zijn tot 60 graden wasbaar in de machine, 
  - wassen zonder wasverzachter (ook geen fijnwasmiddel gebruiken!), 
  - nooit strijken; hierdoor neemt de werking van de vezel af, 
  - kunnen tijdens de eerste wasbeurten afgeven, daarom eerst een paar keer apart 
    of met gekleurde was wassen, 
  

* Om de levensduur van de JEMAKO producten (net als het overige wasgoed) te verlengen is het raadzaam  
  ze niet altijd in de wasdroger te drogen maar ze ook eens vochtig op te hangen. 
 
‘Vloerwisser’: 
De JEMAKO vloerwisser is een zeer comfortabele wisser. Met zijn verstelbare telescoopsteel van 110 cm tot 210 cm, komt hij 
in iedere hoek. Tevens kunt je de wisser ook nog verlengen door er een extra telescoopsteel op te draaien. De gele ring aan de 
bovenkant van de steel zorgt ervoor dat de wisser niet omvalt. Onderaan de wisser bevindt zich een schuif. Wanneer je de 
schuif naar beneden duwt zet u de vloerplaat vast zodat u de wisser kunt inzetten voor het reinigen van muren, plafonds of 
hoge ramen. Met dweilen heeft u de schuif omhoog waardoor de vloerplaat zeer flexibel is. De vloerplaat is dicht, hierdoor 
wordt de vloervezel optimaal gebruikt. 
De plaat kunt je makkelijk los klikken door op de blauwe knop te staan en vastzetten drukt je door met je voet op “close” te 
staan. 
Werkhoogte met deze telescoopsteel is de steel op ooghoogte te zetten en deze weer vast te draaien. 
 
‘Vloervezel geel’: 
De gele vloervezel is droog te gebruiken op alle (gladde) vloeren in je huis. Denk aan parket, geolied/ gewaxt /gelakt, pvc, 
laminaat, homogeen, linoleum, marmer, natuurkalksteen, keramische, tegels mat geglazuurd. 
Dankzij zijn statische oplading wordt stof, pluisjes, kruimels of dierenharen als een magneet aangetrokken. Hierdoor hoeft je 
niet iedere keer de stofzuiger te gebruiken! 
Ook zeer handig om je trapgat, muren, plafonds en balken van stof te ontdoen. 
 
‘Vloervezel groen laagpolig’: 
De groene laagpolige vezel is universele vezel in het hele huis. 
Met deze vezel haalt je zonder veel moeite al het vuil los, maar ook tussen je voegen. Deze vezel mag ingezet worden bij: 
gelakt parket, pvc, laminaat, homogeen, linoleum, graniet gepolijst, marmer gepolijst, natuurkalksteen, keramische, tegels mat 
geglazuurd (houten/ vloeren buitenshuis).  
Nadrogen met wit laagpolig….. en je vloer is streeploos schoon! 
Niet gebruiken op geoliede of gewaxte vloeren!  
 
‘Vloervezel groen hoogpolig’: 
De vezel is echt een “dweiler” vezel door zijn hoogpolige vezel. Daarom zeer geschikt voor gladde tegels. Omdat deze vezel 
hoogpolig is en daardoor meer vocht opneemt dan de groen laagpolige vloervezel is het advies deze alleen in te zetten op 
stenen” vloeren, kortom niet geschikt voor houten of laminaat vloeren! 
Nadrogen met wit laagpolig….. en je vloer is streeploos schoon! 
Niet gebruiken op geoliede of gewaxte vloeren! 
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‘Vloervezel wit laagpolig’: 
 
De witte vloervezel laagpolige is de vezel om je vloer na te drogen nadat je de vloer heeft gedweild met de groene hoog- of 
laagpolige vloervezel. De grote voordelen van het nadrogen van je vloer is dat deze vezel je vloer droogmaakt zodat je er (vrij) 
direct weer over kunt lopen, de vezel neemt het laatste rest vuil mee en trekt de vloer steeploos. 
Heb je een houten vloer die geolied of gewaxt is dan is deze viscose vezel om vochtig mee te reinigen.  
 
‘Vloervezel blauw’: 
De blauwe vloervezel is de schrobvezel die geschikt is voor beton, estrik, terras- en stoeptegels, maar ook het ontpluizen van 
tapijt. 
Deze vezel moet als enige in de waszak gewassen worden…   
 
 
‘Vloerreinigers’: 
 
‘Houten vloeren emulsie’:  
Voor het reinigen en onderhouden van geoliede en gewaxte houten vloeren. In combinatie met de vloervezel wit laagpolig 
wordt vuil verwijderd en onderhoud en beschermd deze vloeren. 

De in het product aanwezige lijnzaadolie trekt in het hout wat uithard en beschermd het hout . 
Om het hout optimaal te beschermen zou de emulsie bij iedere reiniging moeten worden ingezet.  
Dosering; 100-200 ml. emulsie in een 10 liter lauwwarm water. 

Indien nodig kan het reinigingseffect versterkt worden door er een extra dop Jemako vloeronderhoud aan toe te voegen. Neem 
de houten vloer met JEMAKO vloervezel wit laagpolig vochtig af en laat de vloer daarna ca. 1 uur rusten. Gebruik de reiniger 
nooit onverdund! De emulsie is niet geschikt voor gelakte houten vloeren en het is geen vervanging voor de olie of was die 
jaarlijks op uw vloer gaat. 
 
‘Vloeronderhoud’: 
Is een onderhoud voor laminaat, vinyl, plavuizen, gelakt parket, pvc, natuursteen, en marmer. Tevens mag hij in combinatie 
met onze emulsie voor houten vloeren (gewaxt /geolied) gebruikt worden. Gebruik deze met de groene laag/hoogpolige 
vloervezel om vervolgens de vloer door te trekken met de wit laagpolige vloervezel voor een streeploos resultaat. 
 
‘Vloerreiniger Intensief ECO Plus’: 
Deze vloerreiniger is een speciale vuiloplosser voor alle waterbestendige vloeren bijv. geglazuurde vloertegels, grindvloeren 
maar ook natuur- en kunststeen, Belgische hardsteen, vinyl, pvc en goed verdund op laminaat. Niet gebruiken op linoleum, 
marmer, rubber en asfalt vloeren. Bij onbekende vloeren eerst op een onopvallend plekje uitproberen. Altijd met schoonwater 
naspoelen! Gebruik deze reiniger  met de groene laag/hoogpolige vloervezel en voor een streeploos resultaat droog trekken met 
de vloervezel wit laagpolig. 
Deze vloerreiniger is uitermate geschikt voor de levensmiddelen verwerkende sector. Getest en bevestigd door TÜV Rheinland. 
  
Wanneer je nog vragen hebt of wanneer je twijfelt bij het toepassen van de JEMAKO producten op bepaalde oppervlakken; 
bel mij dan. Wellicht kan ik je advies geven. 

 
Heel veel succes met de producten.  

 
 
 
 

“Meer informatie over schoonmaak of wellness producten voor thuis Neem dan een kijkje op onze website of volg onze insta of 
facebook pagina” 


