Onderhoudsformulier
Voor geoliede oppervlakken

Onderhoud en verzorging voor geoliede oppervlakken

Wekelijks/maandelijks
onderhoud

Opfrissing & onderhoud

Met de Ecoline Wash Care kan
normaal en grondig vuil en strepen
worden verwijderd van alle wasbare
oppervlakken.
Verdun het Ecoline Wash Care
concentraat met water (ongeveer 3
capsules per 5 liter water). Zorg dat de
doek goed is uitgewrongen om het
vochtig schoonmaken te garanderen.
Veeg droog indien nodig.
Perfecte combinatie:
Ecoline Maintenance-Set en Ecoline Wash
Care.
Herhaling:
Wekelijks (in voorwerpen) of wanneer
nodig

Intensieve reiniging

Gebruik altijd Ecoline Wash Care voor het
aanbrengen van de Wax Care.

Ecoline Magic Cleaner reinigt alle vuile
oppervlakken snel en intensief.

Voor een moeiteloze vlekverwijdering
en verfrissing van alle geoliede houten
oppervlakken, giet u een kopje Wax Care
(voor ongeveer 1-2 m2) op het oppervlak
en poets gelijkmatig met een doek.

Verdun 1:10 met water en verdeel
gelijkmatig met een doek of dweil. Laat
het voor 5-20 minuten intrekken. Het
losgelaten vuil kan worden opgevangen
met zowel een doek als een dweil.

Belangrijk:
Gebruik nooit een scherpe vezeldweil
of schuurmiddelen. Deze kunnen uw
oppervlak beschadigen.

Dweil dan 2-3 keer met schoon water
tot het schoon is. Veeg droog. Nadat het
volledig is gedroogd, onderhoud met
Ecoline Wax Care.

Herhaling:
2x per jaar of wanneer nodig

Herhaling:
2 keer per jaar (in voorwerpen) of
wanneer nodig

Basis regels die gelden voor alle houten vloeren:

•
•
•
•

De houten vloer moet regelmatig worden gereinigd. Gebruik een parketmondstuk tijdens het stofzuigen om krassen te
voorkomen.
Voor een gezond binnenklimaat en om de kwaliteit te behouden raden we een kamertemperatuur van 20-25 °C en een
luchtvochtigheid van 50-60% aan.
Let erop dat stoelen met wieltjes geschikt zijn voor parket. Bescherm de vloer met matten. Leg viltjes onder de stoelpoten om
krassen te voorkomen.
Bescherm uw houten vloer tegen (plassen) water (bijv. nattigheid door lekkende plantenpotten of vazen).
Gebruik geen voorwerpen waarvan de onderkant van rubber of latex is (bijv. een deurstopper). Deze stoffen (weekmakers)
kunnen vuilvlekken veroorzaken.

U zult merken dat uw behandelde en onderhouden vloer na verloop van tijd, lager in onderhoud zal worden.
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