ONDERHOUDSADVIES

Floorservice parketreiniger / onderhoudsolie
Tot 7 dagen na het plaatsen!
Reinig de vloer veelvuldig met vloerwisser of stofzuiger, gemorste vloeistoffen direct opnemen.
Zolang de olie niet volledig is uitgehard voorkomen dat de vloer in contact komt met water.
Zeer goed opletten met schuiven van zwaren meubel stukken, of inrijden van meubels of speciale
meubelkarren. Zware elementen kunnen bij schuiven afdrukken veroorzaken in de verse olie.
Maandelijks onderhoud
De vloer zo goed mogelijk vrij houden van zand. Dit zal als schuurpapier werken, en de behandeling
snel aantasten. U mag de vloer 1 á 2 maal per maand reinigen met Floorservice parketreiniger.
Floorservice parketreiniger altijd oplossen in lauw water, en de vloer alleen reinigen moet een goed
uitgewrongen doek of wisser. Wilt u de vloer vaker dan 1 á 2 maal per maand reinigen, mag u ook
enkel alleen schoon water gebruiken.
Periodiek met Floorservice onderhoudsolie
Het is raadzaam de vloer ca 3 tot 6 maanden na plaatsing voor het eerst te behandelen met
Floorservice onderhoudsolie. Hiermee brengt u een dun beschermlaagje aan voor de
kleurbehandeling welke vooraf is aangebracht. Herhaal het aanbrengen van de onderhoudsolie 1 á 2
maal per jaar. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de gebruiksintensiteit van de vloer en naar eigen
inzicht.
Floorservice onderhoudsolie
Voor gebruik :
Ondergrond:
Gereedschap:
Verwerkingstemperatuur.:
Verwerking:
Verbruik:
Droogtijd:

goed roeren of schudden.
moet droog, stof- en vetvrij zijn.
pluisvrije doek, eventueel een boenmachine.
minstens 16o C.
dun en gelijkmatig in de richting van de houtnerf aanbrengen.
ca. 20-30 ml/m2.
6 tot 12 uur (20° C/ 50-55% RV).
Volledig uitgehard na 7-14 dagen.

Belangrijk !!!
In olie gedrenkte doeken NOOIT direct na gebruik bij het afval gooien. Altijd eerst met water
uitspoelen en buiten laten drogen. Dit in verband met zelfontbranding !!!
Gebruik uitsluitend de voorgeschreven onderhoudsmiddelen.
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