Onderhoudskit - oxidatief geolied parket
DE ONDERHOUDSKIT BEVAT:

1 liter Natuurzeep | 250 ml Olie Conditioner | 100ml Monocoat olie
NATUURZEEP is een speciaal vervaardigde kwaliteitszeep,
die dankzij zijn voedende eigenschappen de poriën in
het hout dicht en beschermt tegen vuil en indringing van
vloeistoffen.
OLIE CONDITIONER kan gebruikt worden voor alle
geoliede oppervlakken en is vooral geschikt voor het jaarlijks
onderhoud van houten oppervlakken.
Beschikbaar in natuur en wit

1. NEEM ENKELE VOORZORGEN
1.

Veeg of stofzuig regelmatig met een zachte borstel,achtergebleven gruis kan het
oppervlak beschadigen
2. Verwijder vlekken snel met een lichtvochtige zachte doek. Ingelopen vlekken zijn
moeilijker te verwijderen.
3. Gebruik nooit veel water bij het dweilen, maar een lichtvochtige dweil.
4. Maak nooit schoon met zuiver water, gebruik altijd een onderhoudsproduct voor
geolied parket.
5. Gebruik geen traditioneel schoonmaakmiddel.
6. Leg voetmatten bij buitendeuren.
7. Plaats beige viltjes onder stoel- en tafelpoten, geen gekleurde!
8. Vermijd beschadigde naaldhakken.
9. Plaats een beschermende mat onder stoelen met wieltjes.
10. Plaats een schaaltje onder bloempotten
11. Verschuif geen zware voorwerpen, til deze op om krassen te vermijden
12. Let op met openstaande ramen: een regenbui bij afwezigheid kan voor schade
zorgen.

2. EERSTE BEHANDELING NA INSTALLATIE

Na installatie raden we een eerste poetsbeurt aan met Woca Olie Conditioner.
1.
2.
3.

4.

Schud de bus krachtig voor gebruik. Zorg ervoor dat de vloer voor de behandeling
stofvrij is.
Reinig de vloer met 125 ml Olie Conditioner gemengd met 5l koud water.
Behandel de vloer met een licht uitgewrongen dweil of wringmop in de lengterichting
van de planken. Stop direct daarna de wringmop of dweil opnieuw in de mengeling,
wring hem goed uit en dweil de vloer ermee droog, eveneens in de lengterichting van
het hout.
Laat de vloer gedurende 2 uur drogen voor gebruik.
14 dagen later kunt u het onderhoud opstarten met Natuurzeep.

1.

2.

3.

4.

Onderhoudskit - oxidatief geolied parket
3. REGELMATIG ONDERHOUD MET NATUURZEEP
Natuurzeep is ideaal voor de reiniging en het onderhoud van geoliede, in de was gezette,
UV-geoliede behandelde oppervlakken.

1.
2.
3.
4.

De Natuurzeep wordt voor gebruik zorgvuldig geschud.
125 ml Natuurzeep wordt gemengd in 5l koud water.
Dweil de vloer altijd met zeepwater met een goed uitgewrongen mop of dweil om de
beschermende zeepfilm te herstellen.
Laat de vloer gedurende 5 à 10 minuten drogen voor gebruik.

2.

1.

3.

4. JAARLIJKS ONDERHOUD MET OLIE CONDITIONER
Deze conditioner combineert een efficiënte reiniging met een gelijktijdige oliebehandeling
van het hout. De olie dringt diep in de poriën van het hout en vormt een matte beschermende laag. Normaal moet dit eenmaal per jaar gebeuren, maar vaker indien de vloer
wordt blootgesteld aan intensief gebruik. Zie instructies onder punt 2.

5. RESTORATIE MET RUBIO MONOCOAT OIL PLUS

Deze behandeling wordt toegepast wanneer krassen of brandvlekken gemaakt werden of
wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) te sterke slijtage vertoont. Vraag om
professioneel advies vooraleer u van start gaat.

KRASSEN OF BRANDVLEKKEN
1.
2.
3.
4.

Ondergrond plaatselijk lichtjes schuren (korrel P120)
Stof verwijderen
Bevochtig het parket lichtjes zodat de poriën open staan.
Breng op deze plaats een nieuw laagje olie aan.
Zorg ervoor dat u de originele olie gebruikt om kleurverschillen te vermijden.

SLIJTAGE

1. Breng een beperkte hoeveelheid olie aan op een polier blokje (event. keukenpapier of
droge katoenen vod).
2. Wrijf gelijkmatig open in de richting van de houtnerven, tot net buiten de rand van de
plek om randmarkeringen te vermijden
3. Verwijder de overtollige olie tijdig met keuken papier
4. Laat drogen gedurende 24-36u.

Dit onderhoudsadvies is geldig voor volgende collecties:
Royal, Louvre, Cuba, Palace

4.

