ONDERHOUDSADVIES VEROUDERDE
VLOEREN
De door ons geproduceerde verouderde vloeren worden vanuit de
fabriek eenmaal behandeld met Floorservice Hardwasolie. Er dient
na het leggen van deze vloeren altijd een tweede, transparante laag
Floorservice Hardwasolie of Floorservice Onderhoudsolie
aangebracht te worden. Deze laag dient dun en gelijkmatig te
worden opgebracht, bij voorkeur met een speciale vloerborstel of
mop.
Belangrijk!
Door het verouderingsproces kunnen splinters ontstaan. Om deze
te verwijderen, adviseren wij u (na het leggen van de vloer) deze
met een dikke, zwarte pad af te poetsen en dan te stofzuigen
(onder géén beding een andere soort pad gebruiken, omdat u dan
de vloer dicht polijst, waardoor het hout niet meer in staat is de olie
op te nemen) Hierna kunt u een laag olie aanbrengen.
Let op! Bij onze gekleurde verouderde vloeren nooit Floorservice
Onderhoudsolie als tweede laag aanbrengen! Deze kan namelijk
het pigment oplossen en mogelijke aanzetten zijn dan niet uit te
sluiten! Wij adviseren u daarom als tweede laag Floorservice
Hardwasolie Naturel aan te brengen. Voor een extra witte vloer kunt
u ook Floorservice Hardwasolie Wit verwerken. Er kan door het
gebruik van deze witte olie (vooral in de naadjes en bij een
gespijkerde vloer ook in de gaatjes) een “extra wit” effect zijn door
ophoping van witte pigmenten. Soms is dit gewenst, meestal niet.
Conclusie: onze gekleurde verouderde vloeren (wit, grijs, rood,
zwart) altijd naoliën met Floorservice Hardwasolie Naturel. Na deze
laag Hardwasolie kunnen de wit geoliede vloeren eventueel wit
nageolied worden met Floorservice Onderhoudsolie Wit. Deze
manier van onderhoud zorgt ervoor dat de witte kleur minder
vervaagt.

Onderhoud van de vloer
Wij adviseren de nieuw geoliede vloer tijdens de eerste 10 dagen
alleen droog te reinigen! Voor het dagelijks onderhoud de vloer
alleen stofzuigen of droog wissen. Bij vastzittend vuil de vloer met
Floorservice Parketreiniger dweilen. Ca. 100 ml. Parketreiniger met
10 liter (=1:10) schoon water mengen en de vloer met een goed
uitgewrongen dweil reinigen. Alvorens de vloer weer te belopen, de
vloer goed laten drogen. Om de vloer in optimale conditie te
houden, is (afhankelijk van de gebruiksintensiteit) een behandeling
met Floorservice Onderhoudsolie nodig. In het geval van wit
geoliede vloeren, Floorservice Onderhoudsolie Wit en voor donkere
tinten Floorservice Onderhoudsolie Naturel gebruiken.
Aanbrengen van een laag Floorservice Onderhoudsolie
Eerst de vloer met Floorservice Parketreiniger grondig reinigen en
goed laten drogen. Op kleinere oppervlaktes de Floorservice
Onderhoudsolie dun en gelijkmatig aanbrengen in de richting van
de houtnerf. Gebruik hiervoor een pluisvrije doek. Bij grotere
oppervlaktes adviseren wij het gebruik van een éénschijfsmachine.
De Floorservice Onderhoudsolie in de vorm van een slang op de
vloer druppelen en met een éénschijfsmachine en een dikke, witte
pad inpoetsen. Voor gedetailleerde productinformatie verwijzen wij
naar de technische productbladen en de informatie op de
verpakking.

