ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Door onderstaande instructies te volgen bent u ervan verzekerd dat u lang kunt genieten van uw vloer.
Alle WOODlife-vloeren zijn afgewerkt met een laatste laag hardwaxolie die in de fabriek UV-uitgehard is.
Daardoor zijn deze vloeren volledig gehard bij aankomst en kunnen daarom gemakkelijk worden gebruikt in
elke ruimte, zonder enige beperkingen.
Let op: het gebruik van de verkeerde reinigingsmiddelen en/of apparatuur op een WOODlife-vloer kan meer
kwaad dan goed. Gebruik geen markeer- of andere soorten plakband op uw houten vloer, omdat het
verwijderen van de tape kan leiden tot schade aan de coating.
Nooit te veel water gebruiken tijdens het schoonmaken, enkel een vochtige doek/dweil!
Gebruik geen: reinigingsmiddelen op basis van ammoniak, wasmiddelen, bleekmiddelen, polijstmiddelen,
schuurmiddelen, staalwol of schurende doeken, stoomzwabbers, azijn, spiritus, kerosine of soortgelijke
producten.

ZORG VOOR EEN GOEDE LUCHTVOCHTIGHEID

Omdat een houten vloer een natuurproduct is, zal deze uitzetten en krimpen door seizoensgebonden
veranderingen in de luchtvochtigheid. De relatieve luchtvochtigheid (RV) in de betreffende ruimte(s) moet te
allen tijde tussen 30% en 70% bij 15-25 °C worden gehouden. Zorg ervoor dat u deze waarden op ongeveer
10 cm boven de vloer monitort. Dit kan met een zgn. digitale hygrometer. Plaats luchtbevochtigers of
-drogers indien nodig. NB: als de RV te laag is, kunnen er scheuren in de houten vloer ontstaan.

VLOERVERWARMING

Verhoog de temperatuur heel geleidelijk aan het begin van het stookseizoen en verlaag hem weer heel
geleidelijk bij het einde (1 tot 2 ºC per dag). Om de vloer zo stabiel mogelijk te houden, adviseren wij om geen
verschil in dag- en nachttemperatuur te maken. De maximale contacttemperatuur van de cementdekvloer is
28 ºC.
Plaats geen (grote) vloerkleden, of kasten zonder poten op de vloer.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar onze aparte brochure ‘WOODlife Flooring - Vloerverwarming’.
Let op: het gebruik van een Fidbox-vloersensor (te installeren onder uw vloer) is verplicht in het geval van
vloerverwarming.

BESCHERMING

Plaats entreematten zowel buiten als binnen bij buitendeuren. Zorg er altijd voor dat de matten regelmatig
worden uitgeklopt, omdat stof / zand / puin met schoenen het huis in kan worden gebracht. Dit stof / zand /
puin werkt als schuurpapier met krassen op de houten vloer tot gevolg. Gebruik nooit matten met een
rubberen achterkant, aangezien rubber vlekken kan geven op uw vloer.
Plaats vilt onder stoelen en tafels. Stoelen en andere lichte meubels moeten altijd worden opgetild en mogen
niet worden geschoven over de houten vloer. Draag geen schoenen met hoge hakken met scherpe punten op
uw houten vloer.
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Plaats planten nooit rechtstreeks op een houten vloer; gebruik altijd een waterdichte onderzetter.
Plaats geen voorwerpen met rubberen doppen omdat rubber vlekken kan veroorzaken op een eiken vloer.
Direct zonlicht en andere bronnen van Uv-licht kunnen ervoor zorgen dat de houten vloer gaat verkleuren in
de loop van de tijd. Gordijnen, jaloezieën en andere soorten raambeschermers kunnen dit natuurlijke proces
vertragen. Eventueel kan een UV-werende folie op de ramen worden aangebracht.

SCHOONMAKEN
Dagelijks
Gebruik alleen een bezem met een zachte kop of een stofzuiger met zachte zuigmond om stof, zand en ander
vuil te verwijderen. U dient deze producten regelmatig te controleren op slijtage, omdat ze anders krassen
kunnen veroorzaken.
Gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk worden verwijderd.
Klopt matten regelmatig uit om vuil te verwijderen.
Wekelijks
Stofzuig de vloer en dweil hardnekkig vuil weg met Saicos Ecoline Wash Care.
Ecoline Wash Care is een wateradditief met plantaardige zepen en natuurlijke verzorgingscomponenten.
Gewoon toevoegen aan water (2 doppen van 1 liter bus en 1 dop van 10 liter bus is voldoende voor 5 liter
water). Wring de doek en dweil zoals gewoonlijk uit. Veeg indien nodig opnieuw af met een droge doek. Laat
de vloer volledig drogen voordat je erop loopt.
Vlekverwijdering
Vlekken moeten onmiddellijk worden verwijderd. Specifieke vlekken kunnen lokaal worden behandeld door de
onverdunde Wash Care aan te brengen met een stuk doek. Wrijf de vlek daarna schoon met schoon water en
een goed uitgewrongen doek.
Vlekken van kauwgom moeten zeer zorgvuldig worden afgekoeld, geschraapt en gereinigd.
Bloedvlekken moeten worden verwijderd met koud water met een goed uitgewrongen doek.

ONDERHOUD

Afhankelijk van de gebruiksintensiteit moet de behandeling met Saicos Wax Care regelmatig worden
uitgevoerd om de vloer in optimale staat te houden. Gebruik Wax Care White voor wit geoliede vloeren, en
kleurloze Wax Care voor alle andere vloeren.
Reinig de vloer eerst grondig met Saicos Ecoline Wash Care (zie nat reinigen van de vloer) en laat het volledig
drogen. Breng Saicos Wax Care (white) gelijkmatig aan met een doek in kleine oppervlakken in de richting van
de houtnerf. Gebruik nooit staalwol, microvezel of schuurmiddelen.

Voor grotere oppervlakten raden we het gebruik van een polijstmachine aan: druppel de Wax Care in de vorm
van een slang en gebruikt de polijstmachine met een dikke witte pad.
- 1 liter Wax Care is voldoende voor ongeveer 100m2.

- Droogtijd: ca. 1 uur (afhankelijk van temperatuur en ventilatie).
Voor commerciële en zeer intensief gebruikte oppervlakten raden we het gebruik van Saicos Wax care
Professional aan.
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Frequentie
Regelmatig, residentieel gebruik: Saicos Wax Care, 1 of 2 keer per jaar
Intensief en commercieel gebruik: Saicos Wax Care Professional, 2 - 4 keer per jaar

Extreem vervuilde vloeren

Probeer de volgende procedure voordat u een vloer schuurt!
1.

Verdun Saicos Ecoline Magic Cleaner Concentraat 1:10 met water (bijvoorbeeld 0,5 liter concentraat met
5 liter water). Verspreid deze gelijkmatig op de vloer met een vochtige wisser, doek (of geschikte
reiniging machine). Giet niet rechtstreeks op de vloer en zeker niet teveel. Laat het 5 - 15 minuten
inwerken. Behandel tussendoor vlekken die in die tijd zijn opgedroogd. Verwijder opgelost vuil met een
vochtige wisser of doek. Behandel het daarna 2 tot 3 keer met schoon water. Maak de vloer daarna
droog. Deze procedure kan worden herhaald indien nodig.

Vervolgens:
2. Onderhoud de oppervlakte met Saicos Wax Care Professional nadat de vloer volledig droog is, of:
3. Polijst de beschadigde oppervlakte na volledige droging met een groene of zwarte pad en behandel het
met Saicos Ecoline Hardwax-olie.

KRASSEN

Kleine krasjes kunnen worden behandeld met een beetje (kleur) olie. Hiermee worden de krassen niet
verwijderd, maar is de kras minder zichtbaar. Daarna hardwax aanbrengen zodat de vloer weer wordt
beschermd. Behandel de kras(sen) volgens de volgende methode:
Zorg ervoor dat de kras schoon is. Breng vervolgens een beetje kleurolie aan en verwijder de eventuele te
veel aangebrachte olie met een schone doek. Laat het minimaal 8 uur drogen. Breng vervolgens een beetje
hardwaxolie aan als beschermlaag en laat ook deze minimaal 8 uur drogen.
---------------------

Het behoud van het uiterlijk van uw WOODlife Floor hangt sterk af van het type gebruik van de vloer, de
intensiteit waarbij de vloer wordt gebruikt, en de intensiteit en kwaliteit van de uitgevoerde bescherming en
onderhoud. WOODlife en / of zijn dealers geven daarom geen garanties op dit gebied.
Voor gedetailleerde productinformatie verwijzen wij naar de technische productfiches en de informatie op de
verpakking.
Copyright
2019 door WOODlife Flooring BV.
Alle rechten voorbehouden.
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