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Product
in de praktijk
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Marga Dam

I-Wax-vloeronderhoudsysteem
‘Nooit meer polymeren’

Technische specificaties
• Geschikt voor harde en zachte vloeren
• I-Wax, Storfix en de moppen zijn voorzien  

van het ecolabel Nordic Swan
• Eenvoudig toe te passen bij de dagelijkse schoonmaak

Marga Dam werkt voor de schoonmaakorganisatie 

CSU en gebruikt het I-Wax-vloeronderhoudsysteem 

in een onderwijsomgeving. Samen met haar team is 

zij verantwoordelijk voor het schoonhouden van onder andere 

de kantine, de gangen en leslokalen. In een vernieuwd gebouw 

werkt zij met de I-Wax-methode, een vloeronderhoudsysteem 

dat recent via Boma in de Benelux en Noord-Frankrijk verkrijg-

baar is, maar al enige tijd bestaat. De I-Wax-methode is al 

twintig jaar succesvol in Scandinavië.

Schoonmaakmedewerkers doen dagelijks onderhoud
‘Nooit meer polymeren’, zo is de slogan. I-Wax is een natuur-

lijke verzorgende was, die in het dagelijks onderhoud op de 

vloer wordt aangebracht door middel van vochtwissen. Door 

deze methode wordt de vloer verzorgd en worden droge en 

plakvervuiling in één handeling verwijderd. De methode wordt 

uitgevoerd met klamvochtige moppen waarbij de klant afwis-

selend twee producten in een vaste frequentie gebruikt: I-Wax 

en Storfix. De moppen kunnen zowel handmatig als tijdens het 

wasproces in een wasmachine worden bevochtigd.

‘Met de I-Wax-methode wordt de vloer continue gevoed en soe-

pel gehouden. Zie het als een handcrème die je dagelijks smeert 

om je handen zacht en glad te houden. Zonder crème krijg je een 

droge huid’, zegt Renzo Oostdam, accountmanager bij Boma. ‘I-

Wax zorgt ervoor dat de vloer gereinigd en gevoed wordt.’

Bij een nieuwe vloer kan men direct van start met de metho-

diek. Bestaande vloeren moeten afhankelijk van de kwaliteit 

eerst worden gereinigd, getopstript of gedeepstript worden. 

De I-Wax-methode is, na het aanbrengen door de specialisti-

sche medewerker, dagelijks te onderhouden door reguliere 

schoonmaakmedewerkers.

Duurzame innovatie
Marga is enthousiast: ‘Vroeger moesten wij dit soort vloeren 

één keer per jaar strippen om de vloer vervolgens opnieuw in 

de was te zetten. Dat hoeft nu niet meer. Schopstrepen en 

zwarte vlekken, die je op de oude waslaag zonder schrobma-

chine niet kon verwijderen, zijn nu gemakkelijk te verwijderen 

tijdens het vochtwissen. Je ziet ook geen randvergoring meer, 

omdat de vloer goed wordt onderhouden.’

Marco van Schijndel, projectmanager bij CSU, kwam als een 

van de eerste in aanraking met I-Wax en noemt het systeem 

‘een duurzame innovatie’. Voordeel voor de klant is volgens 

Marco dat de vloer het hele jaar de juiste uitstraling heeft: ‘Bij 

eenmalig polymeren nam daarna in de tijd de kwalitatieve 

uitstraling steeds iets af. Met het I-Wax-systeem blijft de uitstra-

ling van de vloer het hele jaar door op het gewenste niveau. 

En iedere CSU-medewerker kan de werkzaamheden laagdrem-

pelig uitvoeren. Zeker in de zorg en het onderwijs biedt dit 

kwalitatieve meerwaarde.’ 

In elke editie van Professioneel Schoonmaken behandelen we een product uit de 

schoonmaakpraktijk. Dit keer vertelt CSU-objectleider Marga Dam over wat de I-Wax-methode 

betekent voor haar werk. Volgens distributeur Boma zou je met dit systeem namelijk nooit 

meer hoeven te polymeren.




