Onderhoudsbehandeling
1- Gewoon onderhoud
Het onderhoud van een houten vloer gebeurt door middel van zepen op basis van soja en kokos vetten
. Zeep – Natuur & wit : Natuurlijke oppervlakte afwerking voor alle geolied onbehandeld of geloogd hout
. Verzekerd een maximale bescherming tegen vuil en vlekken
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Meng ¼ liter zeep in 5 liter lauw water ( een halve bierglas)
Werk altijd met twee emmers, een met zeep oplossing en een met zuiver water om de vervuilde
dweil of wringmop uit te spoelen
Dweil de vloer met een zacht uitgewrongen dweil in de lengterichting van het hout
Laat de zeep mengeling kort inwerken op het oppervlak om het vuil op te lossen
maak de dweil goed proper in de emmer met zuiver water (hierdoor wordt uw dweil elke keer
terug proper zodat de gezeepte emmer proper blijft )
Daarna dweilt men de vloer met de gezeepte emmer ( iets meer uitgewrongen dweil )
Nooit met zuiver water nadweilen
Regelmatig reinigen met Trip Trap zeep maakt de vloer zeer resistent voor vocht en vuil
De periodieke reiniging moet u zelf bepalen volgens de vervuiling van de vloer ( normaal
onderhoud is 1 maal per week )

2- Periodiek onderhoud
Mocht de vloer na verloop van tijd vuil en dof worden, dan gaat men de vloer een “diepte reiniging “geven
met INTENSIEFREINIGER . Daarna brengen we een zeer dun laagjes ONDERHOUDSOLIE aan .
Door de houten vloer op de wijze te onderhouden zal deze steeds mooier worden en ongevoeliger voor
vocht en vuil
. Onderhoudsolie Natuur & wit ;
Wordt gebruikt op alle met olie behandelde woningen eens per jaar , voor openbare plaatsen
(winkels ,…)wordt een maandelijkse onderhoudsbeurt vooropgesteld .Regelmatig gebruik van
onderhoudsolie maakt de vloer resistent en eenvoudiger te reinigen .
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De vloer reinigen met Trip Trap intensief reiniger 4 tot 8 uur laten drogen
De vloer moet absoluut droog zijn
De onderhoudsolie, natuur of wit , aanbrengen met een witte trekker , een polierblok of een doek ,
Voor grote oppervlakten kan een poliermachine gebruikt worden. De onderhoudsolie zeer goed in
de vloer masseren . Blijf polieren tot het hout verzadigd is en een zijdematte glans krijgt . Alle
overtollige olie moet weggenomen zijn .
Wanneer een poliermachine gebruikt werd kan de vloer onmiddellijk betreden worden. Bij
handmatige applicatie de vloer 4 uur laten drogen
Na 24 uur is de onderhoudsolie uitgehard , gedurende die periode alle contact met water vermijden

Tot afsluiting ;
U hebt een vloer die volledig uit een natuurlijk product bestaat , elk structuur op elk deel hout is uniek zoals
de vingerafdruk van de mens
Als u daarboven nog eens een natuurlijk product als afwerking neemt mag dit genoemd worden als een stuk
totaal natuur in huis
De reden dat mensen voor olie kiezen is dat ze een matte vloer met een natuurlijke uitzicht willen hebben ,
die u met boenwas of plastificatie onmogelijk kunt krijgen daar u anders een glans hebt
Het kan altijd gebeuren dat er eens een streepje of dergelijke niet uitgaat met onderhoud of met een klein
beetje puur zeep op de vlek rechtstreeks met een schuurborsteltje , in dit geval kunt u het best weg krijgen
met een stukje schuurpapier (korrel 150 ) waarmee u in de richting van het hout lichtjes schuurt en daarna
paar lagen olie terug aanbrengt
Als u w vloer schrauw begint te voelen dan is dat teken dat u te veel nat hebt gebruikt met te weinig zeep
anders is het onmogelijk om zulke grofheden te voelen met uw hand , indien zo dan 1 of 2 lagen
onderhoudsolie aanbrengen tot uw vloer volledig verzadigd en terug zacht begint te voelen
U hoeft niet wekelijks met nat te reinigen of een onderhoudsolie op te zetten , omdat wij onmogelijk
kunnen zeggen hoe vaak en hoe iedereen zijn vloer gebruikt , moet u zelf beslissen wanneer en wat nodig
is
Wacht niet zes maanden tot u een vloer hebt met overal streepjes , vlekjes en looppaden begint te zien ,
voor een maximale mooie levensduur te hebben , is het noodzakelijk voor een regelmatig stofzuigbeurt en
onderhout met de zeep
Nooit met te veel nat op uw vloer ,of u moest direct terug droog dweilen

De olie die op uw vloer momenteel aangebracht is van de merk Trip-Trap Grijze mengeling
Voor de onderhoud hebt u de naturel zeep nodig
De onderhoudproducten hiervan kunt u steeds bij ons vinden

Alvast veel genot met uw prachtige houten vloer
Ornipa bvba

Bij nieuw behandelde vloeren vloer betreden na ± 15 uren , alle kontact met water vermeiden
gedurende de eerste 10 dagen (zodat de olie volledig kan verharden ) daarna onderhoud zoals
hieronder

Zeer Belangrijk
Uw vloer is hiermede behandeld met olie
Maar voor de bedoelde onderhoudsvriendelijkheid te kunnen
garanderen, Moet u ook 3 dagen behandelen met zeep
U neemt 5 liter lauw water, en u giet daar van de zeep in (eerst
schudden )ongeveer iets meer dan een halve bierglas in.
Daarna dweilt u hiermee uw vloer in banen mee met het parket in, eerst
klein beetje vochtig daarna uitgewrongen , zodat u een licht glanslaag
over uw vloer hebt
Deze laat u gewoon zo opdroging, en na droging terug belopen
Dit proces 3 maal herhalen, met minimale tussenpozen van 14 uur
In deze zeep zit er geconcentreerd kokos olie in ( die lichtjes vloeibaar
wordt met de zeep )
Hierdoor zal er een extra laag bescherming op uw vloer komen die een
makelijker onderhoud zal garanderen
Na deze behandeling de gewone onderhoudsbeurten volgen met 2
emmers zoals uitgelegd in de volgende bladen
Hoogachtend
Ornipa bvba

