Onderhoud instructie voor u houten vloer behandeld
met WoCa Diamant olie active
Wat te doen na het aanbrengen van de WoCa olie
Na het oliën van de vloer mag er 2 dagen niet op de vloer gelopen worden, Wanneer de luchtvochtigheid
hoog is in de zomer kan het zijn dat de vloer een langere droogtijd nodig heeft.
Na deze 2 á 3 dagen mag de vloer voorzichtig belopen worden.
Na 7 dagen mag de vloer voor de eerste keer gedweild worden.
De eerste maand mag u 2 tot 4 keer dweilen
De eerste keer dat u dweilt gebruikt u de Woca zeep in de gewenste kleur. Wanneer u de eerste keer dweilt met de zeep mag u een
dubbele dosis zeep in uw dweilwater gebruiken, 250 ml zeep op 5 liter water. Hier dweilt u de vloer mee, wanneer de vloer droog is, is
de vloer direct weer beloopbaar. De volgende dweilbeurt gebruikt de aanbevolen hoeveelheid zeep 125 ml zeep op 5 liter water
Hoe te onderhouden?
Het onderhoud van een woca geoliede vloer is naar behoefte dweilen met de zeep en 1 keer het kwartaal met de conditioner
Wanneer de vloer vies is en vraagt hij groot onderhoud dan kan de WoCa onderhoudsolie in de gewenste kleur gebruikt worden.
Alvorens u deze gebruikt moet u de vloer reinigen met de woca intensief reiniger. Daarna kunt u de gehele vloer behandelen met de
onderhoudsolie. Deze wordt aangebracht met een katoenen doek of boenmachine waarna er na ongeveer acht uur weer op gelopen kan
worden. Daarna kunt u de vloer weer gaan dweilen met de conditioner en de zeep,
Hoe schoon te maken?
Het schoonhouden van de vloer doet u met lauw water en de zeep en af en toe de conditioner. Bij elke dweil beurt waarbij u de zeep
gebruikt brengt u een stukje bescherming aan en lossen evt. vlekken op in de nieuwe zeeplagen. U kunt bij een (extreem) vies gelopen
vloer met 2 emmers dweilen, 1 om de mop in uit te spoelen en 1 voor de zeep.
De conditioner heeft een voedende werking, deze voorkomt uitdroging van het hout.
Wanneer u teveel dweilt met zeep of conditioner en een te grote hoeveel zeep of conditioner door het dweilwater doet krijgt u een te
vette vloer, houd u aan de verhoudingen en dweil maximaal 1x in de 2 weken met de zeep.
Luchtvochtigheid
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken. Door deze eigenschap is het van belang dat de
luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer licht zo optimaal mogelijk is. Het goede vochtpercentage voor de houten vloer is rond de
55 á 65%.
In het stookseizoen zal het vochtpercentage lager liggen, er kan dan een kleine kier ontstaan tussen de planken, u kunt dit beperken
door bakjes water aan de radiatoren te hangen of een luchtbevochtiger in de ruimte te zetten of op een houtkachel een ketel met water
te zetten.
AANDACHTSPUNTEN
 Zorg ervoor dat onder stoelen, banken, kasten, tafels ed. waar mee geschoven wordt viltglijders de juiste wieltjes of dopjes
zitten geschikt voor parket
 Geen allesreinigers of andere agressieve (schoonmaak) middelen op de vloer toepassen
 Wilt u de vloer afdekken met een stukloper gebruik dan altijd een schilder vlies, plaats het schilder vlies met de viltzijde op de
houten vloer
 Plak geen tape/ plakband op de vloer
 Bij hardnekkige vlekken ga zelf niet schuren of met agressieve middelen op de vloer, bel of mail met ons voor advies
Woca producten
 WoCa zeep wit, extra wit, naturel, grijs en zwart 1000 ml of 2500 ml of 5000 ml
 WoCa intensief reiniger
 WoCa onderhoudsolie wit, extra wit, naturel, grijs en zwart
 Woca conditioner wit of naturel 250 ml of 1000 ml of 2500 ml
 WoCa swepmop of vervangings mop los
 Woca super ontvlekker 250 ml
 Woca easy neutraliser 250 ml
 Oskar big luchtbevochtiger
Onderhoudsmiddelen kunnen wij ook opsturen voor u, u kunt uw bestelling doorgeven, via onze mail info@houtsnip.nl
Voor het opsturen van de onderhoudsproducten word de porto kosten in rekening gebracht,
De kosten zijn tot 10 kg € 7.50
U kunt ook op de site van WoCa kijken voor meer informatie www.woca.nl
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met ons, wij staan u graag te woord.
Tel. nr.: 0183 661142
Mobiel: 06 21890072

