Onderhoud van (UV) geoliede vloeren
Bescherming van geoliede vloeren
Plaats vilt onder stoelen en tafels; gebruik geen gekleurd vilt, dit kan afgeven. Plaats planten nooit
direct op een houten vloer; gebruik altijd een schotel of ander voorwerp. IJzeren voorwerpen of
voorwerpen met een rubberen voet kunnen zwarte vlekken op uw vloer veroorzaken. Verder raden
wij een aan een kwalitatief goede schoonloopmat te plaatsen van afdoende grootte; dit voorkomt
slijtage aan uw vloer aanzienlijk!

Reinigen
Verwijder loszittend vuil door uw vloer dagelijks te reinigen met een stofzuiger. Zandkorrels kunnen
krassen veroorzaken in uw vloer. Verwijder vastzittend vuil met onze Wash Care. Mix ongeveer 100
ml Wash Care met 10 liter schoon water en reinig de vloer met een goed uitgewrongen doek of
dweil. Laat de vloer goed drogen voordat hij weer belopen wordt. Lokale vlekken of strepen kunnen
het best verwijderd worden door wat onverdunde Wash Care aan te brengen met een doek en stevig
te wrijven. Zorg dat overtollige reiniger wordt verwijderd nadat de vlek is verdwenen.

Onderhoud
Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van uw vloer, dient u uw vloer periodiek te
onderhouden met Wax Care onderhoudsolie om uw vloer in optimale conditie te houden.
Maak eerst de vloer schoon met Wash Care (zie ‘reinigen’) en laat de vloer goed drogen. De Wax
Care met een pluisvrije doek dun en gelijkmatig in de richting van de houtnerf aanbrengen. Nadien
naboenen met een schone doek. Droogtijd: 6 tot 10 uur, afhankelijk van temperatuur en ventilatie.
Voor grotere oppervlakten raden we een polijstmachine aan met een witte pad. 1 liter Wax Care
onderhoudsolie is voldoende voor ca 100 m2.
!! Met olie doordrenkte doeken dienen in water te worden gelegd i.v.m. gevaar voor
zelfontbranding. Daarna met het gewone huisvuil verwijderen.

Frequentie
Dagelijkse
reiniging
Droog reinigen

Periodieke reiniging
Dweilen met Wash Care

Onderhoud bij regulier
gebruik
1 maal per jaar Wax Care
onderhoudsolie

Onderhoud bij intensief
gebruik
2 tot 3 maal per jaar Wax
Care onderhoudsolie

Het behoud van de uitstraling van uw Easy Floor is sterk afhankelijk van de wijze waarop uw vloer
wordt gebruikt en onderhouden. Easy Floors geeft op dit vlak dan ook geen garantie.
Voor gedetailleerde productinformatie verwijzen wij naar de technische productfiches en de
productinformatie op de verpakking.

