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Onderhoudsadvies geoliede vloeren
Droog en vochtig onderhoud,
dagelijks / wekelijks
• Stofzuig,wis of veeg de vloer dagelijks om zand
en
vuil zo snel mogelijk weg te nemen.
• Reinig alleen vochtig indien echt nodig.Gebruik
daarbij een goed uitgewrongen Microvezeldweil
zoals bv. Vileda dweil systeem.
• Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
• Gebruik geen groene zeep, allesreinigers,
ammonia, azijn of andere agressieve
reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen
uw vloer na verloop van tijd aantasten en/of
verkleuringen
veroorzaken. Gebruik om die reden ook nooit een
stoomapparaat.
• Gebruik uitsluitend de onderhoudsproducten
zoals een oliezeep (Clien‐Z of Clien‐R of Royl
productenserie)
voor in het schoonmaakwater, een Clien‐S/
intensief reiniger voor intensieve reiniging en
onderhoudsolie om na te oliën. Deze producten
zijn speciaal op elkaar afgestemd en geven een
blijvend mooi en duurzaam
resultaat.
Oliezeep of Voedende vloerzeep
is een biologisch afbreekbare heerlijk geurende
neutrale oppervlaktereiniger op basis van
plantaardige
zeep, alcohol, natuurlijke gom, natuurlijke
etherische
oliën en water.
Bedoeld voor o.a. het vochtig reinigen en
beschermen
van met olie behandelde vloeren. De
achtergebleven zeep vormt een filmpje op de
vloer dat vuil en vocht in eerste instantie
opvangt.
• Verwijder eerst stof en los vuil met een stofwisser
of stofzuiger met borstelmond voor gladde
vloeren.
• Voeg ca. 60cc oliezeep toe aan 5 liter warm
water.

• Gebruik twee emmers: één met sop en één met
schoon water om de Microvezeldweil zoals bv.
Vileda dweil systeem uit te spoelen.
• De vloer vochtig (niet te nat!) reinigen en de
Microvezeldweil zoals bv. Vileda dweil systeem
geregeld uitspoelen en uitwringen.
• Bij ingelopen vuil of hardnekkige vlekken kan
bij het gebruik van oliezeep en water indien
nodig een Scotch-.‐Brite sponsje of stukje pad
gebruikt worden. Eventueel daar bijwerken met
onderhoudsolie.
Voeden met olie en bijwerken van de vloer
1x per jaar minimaal (maart of oktober?!)
• Afhankelijk van het gebruik zal de vloer na verloop
van tijd wat grauwer worden en dan moet worden
na-geolied met onderhoudsolie. Bij intensief gebruik
is doorgaans twee keer per jaar voldoende.
Bij zwaarder gebruik zondig vaker naoliën, eventueel
ook plaatselijk. Voor de vloer wordt nageolied
altijd eerst grondig reinigen met een clien-S/intensief
reiniger.

Moeilijk verwijderbare vlekken of strepen kunt u
afwrijven met Linotyn, hierbij eventueel Scotch-.‐
Brite gebruiken. Diepe krassen kunnen worden
gevuld met harde was of worden weggeschuurd.
Daarna altijd het oppervlak herstellen met
onderhoudsolie.
I.v.m. de kwaliteit, uitstraling en levensduur
voor de lange termijn adviseren wij dit
periodieke onderhoud door een professional
uit te laten voeren. Dit komt uw houten vloer
ten goede!
Indien u schoonmaakproducten nodig heeft
kunt u deze altijd via onze webshop
(—>onderhoud geoliede vloeren) snel en
makkelijk bestellen.
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