Onderhoudsadviezen Distinctive multiplank vloeren
Allereerst van harte gefeliciteerd met uw nieuwe vloer.
Met het opvolgen van de onderstaande adviezen zult u optimaal van deze vloer
blijven genieten.
Tijdens het fabricageproces zijn de planken reeds voorzien van twee lagen UV
gedroogde olie die al vanaf dag 1 zorgen voor een optimale beschermlaag.
Na plaatsing van deze delen hoeft er dan ook geen laag onderhoudsolie als extra
bescherming te worden aangebracht.
Adviezen:
Uw vloer kan uiteraard gewoon worden gestofzuigd.
U kunt de vloer ook dweilen, vochtig maar zeker niet te nat.
Hiervoor kunt u optioneel parketreiniger aan uw dweilwater toevoegen.
Lees bij gebruik van parketreiniger vooraf de aanwijzingen op de fles.
Doe dit dweilen maximaal 1x per maand maar bij voorkeur minder.
Als u merkt dat de vloer schraal begint aan te voelen dient u een verse laag
onderhoudsolie aan te brengen voor een optimale bescherming.
Dit mag plaatselijk daar waar de schrale plekken zich bevinden, u hoeft dan dus ook
niet de iedere keer de hele vloer te doen.
Zorg er hierbij wel voor dat een plank in zijn geheel word geolied en dat u dus niet
half op een plank stopt, hiermee verzekert u zich van het mooiste eindresultaat.
Let op: de onderhoudsolie moet heel dun worden aangebracht , dit kan eventueel
met een bloemenspuit waarmee de olie verneveld op de vloer kan worden
gespoten.
Wrijf de olie vervolgens goed in de planken met een pluisvrije doek.
Bij grotere oppervlakten kunt u er uiteraard ook voor kiezen om de olie met een
boenmachine in te poetsen.
Het is aan te raden om 1 dag voor het aanbrengen van een laag onderhoudsolie
de vloer alvast te reinigen met de parketreiniger.
Dezelfde olie kan op identieke wijze ook worden gebruikt bij de behandeling van
slijtageplekken als krassen ed.
Tips:
*Nadat de vloer is geolied is het verstandig om er 24 uur vanaf te blijven zodat de
olie goed kan drogen.
*Breng onder alle meubelstukken vilt aan om krassen op de vloer te voorkomen.
*Eventuele vlekvorming kan worden opgelost door met een in de onderhoudsolie
gedrenkt pannensponsje met ronddraaiende bewegingen over de vlek te bewegen
totdat deze zo goed mogelijk of zelfs compleet is verdwenen.
*Olie altijd eerst een proefstukje uit het zicht om te kijken of het resultaat u bevalt.
*Lees altijd goed de voorschriften op de verpakking voordat u een product gaat
gebruiken.

