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Antwerpen
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Onderhoud van antartica/classic 50/50 of 1/5 of
antartica of classic
Met CLEANER (wekelijks) en FEEDER (3-maandelijks)

ONDERHOUD:

de eerste maal 5 dagen na de afwerking met aangepaste

producten .
De eerste drie beurten kort na elkaar uitvoeren en daarna kunnen de
meubels teruggeplaatst worden.
Meng 25 cl (1/4 liter) cleaner met 5 liter warm water.
Dweil hiermee halfnat het parket, ongeveer 3 à 4 m² ineens, spoel de dweil in
dezelfde emmer uit, wring deze uit en droog daarmee het natgedweilde
parket na.
Het parket mag 3 maal kort na elkaar gedweild worden met een minimum
tussentijd van 4 uur.
Daarna: gedurende de eerste 2 maanden 20 cl cleaner, te gebruiken op 5
liter warm water.
Daarna: voor verder onderhoud 15 cl te gebruiken op 5 liter water.
1) Regelmatig (wekelijks of om de veertien dagen, afhankelijk van het
verkeer op de vloer) met de cleaner de vloer dweilen met een halfnatte
dweil en onmiddellijk droogdweilen.
2) De vloer behandelen in zones van maximaal 3 à 4 m2.
3) ALTIJD warm water gebruiken om het onderhoudsproduct (de cleaner of
feeder ) op te lossen.

4) Om de 3 maanden dient met de feeder gedweild te worden. 20cl feeder in
warm water oplossen. Zelfde werkwijze als met de cleaner.
5) Er mag niet nagespoeld worden met zuiver water na het dweilen.
6) De bus steeds krachtig schudden voor gebruik.

VLEKKEN: HOE VERWIJDEREN
Vlekken van water, wijn, bier, limonade, cola, e.a. onmiddellijk opnemen met
een droge doek; mag met cleaner + water gereinigd worden.
Vlekken van inkt, verf, olie onmiddellijk opdrogen en ons raadplegen.
Vlekken van agressieve reinigers zijn niet verwijderbaar en beschadigen uw
hout.
Schoensmeer en vetvlekken kunnen verwijderd worden met ontvlekker voor
kledij; vb. sassi (vluchtige vloeistof) of ontvlekker van bij ons.
Het product op een vod aanbrengen en over de vlek wrijven.

RICHTLIJNEN TOE TE PASSEN BIJ HOUTEN VLOEREN
Voorzie tafels en stoelen onderaan het liefst van vilt, zo bent u zeker
daardoor geen krassen op uw vloer te veroorzaken.
Venstertabletten, (keuken)werkbladen, zitbanken maandelijks een nieuwe
oliebeschermlaag geven om ze vlekbestendig te maken.
Regelmatig de luchtvochtigheid controleren en indien nodig bijsturen;
te droge lucht kan barstvorming en een misvorming van het hout
teweegbrengen.
Huisdieren:
- poten en vacht afdrogen bij het binnenkomen;
- een mat voorzien met vochtscherm voor uw huisdier, of een mand;
- drink- en eetbak plaatsen op een vochtscherm.
Kamerplanten:
- sommige planten verliezen een sap dat moeilijk verwijderbaar is, daarom
dagelijks controleren;
- planten in een niet-vochtdoorlaatbare schotel plaatsen;

- sommige stuifmeelverliezende bloemen veroorakenen vlekken, regelmatig
schoonmaken.
De vloer altijd dweilen met een aangepast product.
Opgepast: overgang naar stenen vloer! Dweil de parketvloer niet met
onderhoudsproducten voor stenen vloeren; wees vooral voorzichtig in de
overgangszone van de stenen vloer naar de houten vloer.
Warm water gebruiken om de onderhoudsproducten op te lossen.
Niet te nat dweilen, of te grote zones ineens dweilen.
De bus steeds goed schudden voor gebruik.
Naaldhakken brengen schade toe aan uw parket!
Indien er vragen zijn, laat dan niet na ons te contacteren; wij zullen u graag
helpen.
Onze firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet goed
uitvoeren van onze onderhoudsregels.

Veel succes!

