HARDWAX OLIE ONDERHOUDTIPS.

Hout is een natuur product dat leeft volgens de heersende luchtvochtigheid. Het parket blijft stabiel met een relatieve
lucht vochtigheid tussen de 50 à 60%. Behaalt men deze waarden niet dan zal men moeten ingrijpen door ofwel de
ruimte te bevochtigen of ontvochtigen naargelang de gemeten waarde.

1.FREQUENT ONDERHOUD.
Stof wegnemen met stofzuiger of stofwisser ( genre flipper)

2.REGELMATIG ONDERHOUD.
Regelmatig dweilen ( tenminste 1x per maand ) met een goed uitgewrongen dweil gedompeld in een sopje op basis
van een speciale parketzeep (BJ zeep) dit om de vloer tot diep in de poriën te reinigen. Let op, nooit te VEEL water
gebruiken, hout blijft gevoelig aan vocht en dit zou het parket kunnen schaden. Eventuele vlekken na het drogen met
Osmo onderhoudspledge verwijderen met een niet pluizende katoenen doek. Opgelet bij dit laatste NOOIT
opwrijven indien men een matte afwerking heeft want op deze manier gaat men de vloer polijsten en laten glanzen.

3.VLOER OPFRISSEN EN BESCHERMEN.
Afhankelijk van de intensiteit waarmee de vloer word belopen. De vloer na het reinigen inwrijven met Osmo
onderhoudolie ( metalen busje ) dit meestal om de drie maand volledig en maandelijks op de meest belopen
plaatsen. Het inwrijven gebeurd met pluisvrije katoenen doek met een verbruik van 1 soeplepel voor 4 à 5 m². De
onderhoudolie wordt verdeeld in kleine plasjes op het parketvloer en vervolgens wrijft men deze open met een
pluisvrije katoenen doek. Nooit meer plasjes aanbrengen dan men op korte tijd kan open wrijven anders kan dit
vlekken veroorzaken. Opgelet bij dit laatste NOOIT opwrijven indien men een matte afwerking heeft want op deze
manier gaat men de vloer polijsten en laten glanzen.

4.INTENSIEF REINIGEN EN VERNIEUWEN.
Na veelvuldig gebruik van de Osmo onderhoudspledge krijgt de vloer soms een schraler uitzicht en dient men de
vloer een nieuwe laag Hard Wax Olie te geven, ook bij plaatselijke aangetaste plaatsen dezelfde werkwijze volgen.
Vloer opschrobben met Osmo olie en fijne schuurpad in de lengterichting van het hout tot de vloer proper is, daarna
droogwrijven en vloer nieuwe Laag Hard Wax Olie geven, dit met een blokborstel of voor kleinere plaatsen instrijken
met een doek. De olie steeds aanbrengen in een dunne laag, indien na de eerste laag het resultaat niet bevredigend
is een tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze. Deze behandeling laat U best over aan de professional.
Een prijslijstje voor de onderhoudsproducten vind U op onze website, bestellen kan eveneens via de website.
Bij twijfel, aarzel niet en vraag ons om raad !
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