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Onderhoud van houten vloeren behandeld op
basis van natuurlijke oliën met RUBIO
Wij hebben uw vloer behandeld met een hoogwaardige beschermingslaag.
Deze beschermt uw vloer en dient op volgende manier onderhouden te
worden.

ONDERHOUD
1) Wekelijks:
Met stofwisser + doekjes of met een stofzuiger aangepast voor parket.
Daarna reinigen van de vloer met 1 dopje Rubio Monocoat zeep
toegevoegd op 5 liter water (1 x om de 2 à 3 weken) met uitgewrongen
dweil. Het parket mag tussendoor ook gereinigd worden met zuiver water.
2) Wanneer er een vetvlek is kunt u deze verwijderen met Rubio Monocoat
Grease Remover.
Het product op de vlek aanbrengen, enkele minuten wachten en met een
droge doek het product terug opnemen.
Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze
werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft.
Door loopbelasting kan de vloer eventueel slijtage vertonen. Het is
daarom van belang regelmatig de vloer te reinigen zoals
voorgeschreven.
Heropfrissing:
Dit onderhoud wordt telkens toegepast met Rubio Monocoat Refresh
wanneer men de bescherming wil heropfrissen nadat deze door intensief
gebruik verminderd is.
Dit gebeurt op volgende wijze:
- De vloer eerst stofvrij en vuilvrij maken
- Verstuif Rubio Monocoat Refresh op het oppervlak of breng het product aan
met een doek. Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat de vloer
kleverig wordt.
- Laat het product gedurende enkele minuten inwerken.
- Wrijf de behandelde zone droog met een absorberende doek.
- Geen te grote zones ineens behandelen zodat men deze binnen de 15 à 20
minuten handdroog kan wrijven; beloopbaar na 6 uur.

Jaarlijks onderhoud: naargelang de intensiteit van de belasting.
Rubio Monocoat maintenance oil (kleurherstellend) aanbrengen met een
doek.
Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m².
Elke behandelde zone dient binnen de 10 à 15 minuten met een droge doek
drooggewreven te worden met een niet pluizende katoenen doek.
Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6 uur droog zou moeten
zijn.
Er dient 1 week gewacht te worden voordat opnieuw met het onderhoud van
de vloer met water en zeep gestart wordt.
Opgelet! Doeken doordrenkt met olie dienen in water ondergedompeld te
worden vooraleer ze weg te doen.

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN
1) Stofzuiger gebruiken met geen of onvoldoende bescherming aan de
onderkant.
2) Met een veel te natte dweil de vloer reinigen.
3) Andere producten gebruiken.
4) Te veel product gebruiken om de vloer te reinigen.
5) Stofdoekjes met een bijtend detergent gebruiken.
6) Poreuze plantenpotten op de vloer plaatsen.
7) Naaldhakken brengen onherstelbare schade toe aan uw parket!

GEVOLGEN VAN SLECHT ONDERHOUD
1) Zwarte en grijze kringen of zones.
2) Onomkeerbare vergrijzing van het hout.
3) Doffe plaatsen in de vloer.
4) Zichtbare loopzones.
5) Krassen
6) Loskomen vloer door te nat te dweilen

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 veroorzaken vlekken, daarom
regelmatig schoonmaken.
De vloer altijd dweilen met aangepast product.
Opgepast: overgang naar stenen vloer! Dweil de parketvloer niet met
onderhoudsproducten voor stenen vloeren; wees vooral voorzichtig in de
overgangszone van een stenen vloer naar een 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!

