Onderhoudswijzer
Geoliede vloeren
Onderstaande onderhoudsproducten zijn van superieure
kwaliteit en samengesteld uit natuurlijke grondstoffen.

Parketmeester Master Oliezeep

Toepassing
Op praktisch alle merken natuur olie toepasbaar.

Parketmeester Master oliezeep is een biologisch afbreekbare
heerlijk geurende neutrale oppervlaktereiniger op basis van
plantaardige zeep, alcohol, natuurlijke gom, natuurlijke etherische
oliën en water.

Na Oplevering
Het duurt altijd enkele dagen voordat de olie is doorgedroogd.
Ontzie de vloer in die tijd zoveel mogelijk.
Hoe langer de vloer de tijd krijgt om te drogen hoe beter de
bestendigheid wordt.

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.

• Beloop de vloer pas na tenminste 48 uur drogen.
• Reinig de vloer de eerste twee weken alleen droog en
veelvuldig, anders kunnen er vlekken in de olielaag komen.
• Na ± 14 dagen een dun laagje Master onderhoudsolie 		
aanbrengen.
• ± 7 dagen na het aanbrengen van de onderhoudsolie is de olie
volledig uitgehard en mag de vloer ook licht vochtig worden
gereinigd en kunnen kleden worden neergelegd.
• Ook later kunnen vloeistoffen vlekken veroorzaken, de olie is
namelijk niet 100% vochtdicht.
• Wees voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van zware
meubels.
Droog en vochtige 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 Master dweil super.
• 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 Parketmeester
Master oliezeep voor in het schoonmaakwater, Parketmeester
intensief reiniger voor intensieve reiniging en Master 		
onderhoudsolie om na te oliën. Deze producten zijn speciaal
op elkaar afgestemd en geven een blijvend mooi en duurzaam
resultaat.
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• Verwijder eerst stof en los vuil met een stofwisser of stofzuiger
met borstelmond voor gladde vloeren.
• Voeg ca. 60 cc Master oliezeep toe aan 5 liter warm water.
• Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water
om de Master dweil super uit te spoelen.
• De vloer vochtig (niet te nat!) reinigen en de Master dweil 		
super geregeld uitspoelen en uitwringen.
• Bij ingelopen vuil of hardnekkige vlekken kan bij het gebruik van
oliezeep en water indien nodig een Scotch-Brite sponsje 		
gebruikt worden. Eventueel is bijwerken met Master 		
onderhoudsolie dan nodig.
Voeden met olie en bijwerken van de vloer
• Afhankelijk van het gebruik zal de vloer na verloop van tijd wat
grauwer worden en dan moet worden na-geolied met Master
onderhoudsolie. Bij huishoudelijk gebruik is doorgaans één keer
per jaar voldoende. Bij zwaarder gebruik zonodig vaker naoliën,
eventueel ook plaatselijk. Voor u de vloer gaat naoliën altijd
eerst grondig reinigen met Parketmeester intensief reiniger, bij
voorkeur met een éénschijfsboenmachine.
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 		
Master onderhoudsolie.

Waarschuwing:
Ook natuurlijke Parketmeester
producten altijd buiten het bereik van
kinderen houden. Wegens gevaar van
zelfontbranding door broei, doeken
en pads met was of olie zorgvuldig
behandelen en uitgespreid ophangen
en buiten laten drogen. Dus beslist niet
samengepropt laten drogen. Eventueel
bewaren in een afgesloten blik.

Onderhoudswijzer
Geoliede vloeren
Parketmeester Master Onderhoudsolie
Parketmeester Master onderhoudsolie is een
houtvoedende sneldrogende olie voor particulier gebruik, op basis
van o.a. gekookte lijnolie en houtolie die zeer geschikt is voor het
naoliën en renoveren van eerder met olie behandelde vloeren
binnenshuis. Master onderhoudsolie ruikt aangenaam, is diep
indringend en vuil- en waterafstotend.
• Gebruik Master onderhoudsolie uitsluitend op vooraf grondig
met Parketmeester intensief reiniger gereinigde, volkomen
droge oppervlakken.
• Bij naoliën altijd slechts uiterst weinig olie opbrengen
(olie hoort in en niet op de vloer!).
• Bij kleine oppervlakken de olie verstuiven of op een 		
katoenen doek sprenkelen, inwrijven en direct droogwrijven.
Let op! waarschuwing onderaan pagina 1.
• Bij grotere oppervlakken inwrijven met een boenmachine met
een pad en direct droogwrijven met katoenen doeken.
• Na gebruik de vloer goed laten drogen (6 tot 8 uur) alvorens
weer te belopen.
• Wacht circa 7 dagen alvorens de vloer vochtig te reinigen.
Parketmeester Intensief Reiniger - periodiek onderhoud
Parketmeester intensief reiniger is een zeer krachtige biologisch
afbreekbare plantaardige zeep o.a. voor het intensief reinigen van
vloeren alvorens na te oliën met Master onderhoudsolie.
Niet geschikt voor de normale reiniging.
• Verwijder stof en los vuil met stofzuiger met borstelmond voor
gladde vloeren, wisser of veger.
• Voeg 200-250 cc Parketmeester intensief reiniger toe aan
5 liter warm water.
• Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water
om de Master dweil super uit te spoelen.
• De vloer vochtig (niet te nat) schrobben met een doodlebuck of
boenmachine met stevige pad.
• Laat de oplossing ongeveer een kwartier inwerken.
• Verwijder het opgeloste vuil. De Master dweil super geregeld in
schoon water uitspoelen en uitwringen.
• De vloer goed laten drogen en dan behandelen met 		
Parketmeester Master onderhoudsolie.

03- 2018 © Coöperatie Parketmeesters U.A.

Hints en tips
• De vloer na de afwerking niet direct afdekken met b.v. folie,
kleden of karton i.v.m. doorharding van de toplaag.
• Gebruik voor elke afwerking de juiste onderhoudsproducten.
• Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, verdunners,
schuurmiddelen of op ammoniak gebaseerde 			
schoonmaakproducten, deze kunnen permanente schade aan
uw vloer toebrengen en/of verkleuringen veroorzaken.
• Zorg dat de producten die kunnen afgeven, zoals asfalt, rubber,
oplosbare verf en schoenpoets, niet in aanraking komen met de
vloer.
• Zorg dat er geen water op de naden achterblijft en indien 		
gemorst, meteen verwijderen. Frequent of buitensporig gebruik
van water kan uw vloer beschadigen. Water dat achterblijft
op de vloer, specifiek op de naden, kunnen beschadigingen
veroorzaken die niet worden gedekt door de 			
garantievoorwaarden!
• Gebruik matten of kleden om inloop van zand, steengruis, 		
vuiligheid en water te minimaliseren, die uw vloer kunnen
beschadigen. Gebruik geen matten gebaseerd op latex of 		
rubber; deze kunnen verkleuring van uw vloer veroorzaken
(weekmakers).
• Ondanks dat uw vloer een hoge indrukbestendigheid heeft
kunnen meubels en stoelen met smalle poten of scherpe
hakken door een te hoge druk, permanente beschadigingen
veroorzaken aan uw vloer.
• Geen meubels of apparaten over de vloer heen schuiven.
Gebruik meubel onderleggers onder zwaar meubilair om het
gewicht te verdelen. Gebruik vilt onderleggers onder 		
stoelen en tafels om eventuele krassen te voorkomen bij het
schuiven van meubilair.
• Voorkom dat sigaretten, lucifers en andere hete objecten in
aanraking komen met de vloer. Hierdoor kunnen verkleuringen
en beschadigingen ontstaan.
• Mocht, na het normale onderhoud, de vloer niet opknappen,
is dit een teken dat de vloer schoongemaakt en opnieuw 		
behandeld dient te worden.
Let op!
Gebruik nooit
teveel water en neem
het overtollige vocht
direct op. Volg ook de
gebruiksaanwijzing op de
verpakking.

