Onderhoud instructie voor u houten vloer behandeld met
Aquamarijn corcol olie
Aquamarijn corcol olie
Is een olie de het hout impregneert.
De eerste 6 á 8 weken.
Na het aanbrengen van de Corcol olie is het van belang om de eerste
2 dagen van de vloer te blijven zodat de olie kan drogen. Wanneer de
luchtvochtigheid hoog is in de zomer dan kan het zijn dat de vloer een
langere droogtijd nodig heeft,
Na deze 2 á 3 dagen kan er op de vloer geleefd worden, maar doe voorzichtig met vocht en dweil 6 tot 8
weken niet. Vocht kan een witte vlek op de vloer veroorzaken, deze kan verwijderd worden met de Revol.
Vloeren die net geolied zijn mogen absoluut niet afgedekt worden met een stucloper. Wanneer het niet
anders kan en u de vloer toch wil beschermen kunt u kiezen om de vloer af te dekken met een afdekvlies,
De vloer moet ten allen tijde 3 dagen uitharden zonder afgesloten te worden door een stucloper of damp
open afdekvlies, De meest geschikte damp open afdekvlies is van het merk: Permafix, Afdekvlies 1m breed
damp-open blauw rol=25m o.a. verkrijgbaar bij Gerritse.
Hoe te onderhouden?
Het onderhoud van een vloer met Aquamarijn corcol olie is afhankelijk van hoe intensief er op de vloer
geleefd wordt. Schraal wordende plekken dienen behandeld te worden met de Revol. Revol breng je dun aan
met een katoenen doek of bij hardnekkige vlekken met een schuursponsje of staalwol, Revol kan plaatselijk
gebruikt worden en moet ca. 8 uur drogen voordat u Revol aanbrengt dient de vloer vochtig afgenomen te
zijn met lauw water bij een vieze vloer met Clien S. Zijn er vlekken die er niet uitgaan kunt u gebruik maken
van een fijn schuurpapiertje vervolgens dient het geschuurde oppervlak behandeld te worden met de Revol
onderhoudsolie
Hoe schoon te maken?
De vloer kan met lauw water gedweild worden. Eventueel kan door dit dweil water het middel Aquamarijn
Clien R gebruikt worden.
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.
Onderhoudsproducten
Aquamarijn Revol onderhoudsolie
Aquamarijn Clien R reiniger
Clien S intensief reiniger
U kunt voor de actuele prijzen kijken in onze webshop op onze site
Onderhoudsmiddelen kunnen wij ook opsturen, u kunt uw bestelling doorgeven via onze mail
info@houtsnip.nl of bestellen via onze webshop op onze site www.houtsnip.nl
Voor het opsturen van de onderhoudsproducten word de porto kosten in rekening gebracht,
De kosten hiervoor zijn tot 10 kg € 7.50
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met ons, wij staan u graag te woord.
Vriendelijke groeten,
De Houtsnip
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