Onderhoudsadvies: OLIE-VLOEREN
Olie vloeren zijn voorzien van een olie die opgenomen wordt door het hout. Door deze verzadiging wordt
het hout van binnenuit beschermd tegen vocht en vuil. Om de vloer mooi te houden vereist deze echter wel
onderhoud. Om geoliede vloeren te onderhouden en optimaal te beschermen beveelt PARKET TREE een
eigen serie onderhoudsproducten van PARKET TREE aan. Verder adviseren wij u ook het informatieblad
met algemene onderhoudsadviezen te raadplegen.
Onderhoud na installatie:
Omdat olie altijd nog 2 weken uit moet harden mag u in deze periode de vloer niet nat reinigen of voorzien
van een extra beschermlaag. Houdt u er ook rekening mee dat u in deze periode de vloer niet afsluit door
het neerleggen van bijvoorbeeld vloerkleden. Is de vloer fabrieksmatig behandeld met olie, dan is deze wel
meteen klaar voor gebruik en onderhoud.
Reiniging: (dagelijks / wekelijks)
Verwijder dagelijks zand, stof en vuil en gebruik hiervoor een zachte bezem, stofzuiger met parketmond of
een speciale stofwisser.



PT SOAP ): Hiermee kunt u met een goed uitgewrongen dweil de vloer licht vochtig reinigen. Het
tast de afwerklaag niet aan en brengt ook een nieuwe beschermlaag aan.

Onderhoud: (elke 3/6 maanden afhankelijk van gebruik)



PT Onderhoudsolie : Hiermee kunt u de vloer voorzien van een nieuwe olielaag. U maakt de vloer
weer vuil en waterafstotend en het geeft een mooie matte glans. Eventuele kleine beschadigingen
en krassen kleuren weer gelijkmatig op met de rest van de vloer. Vooraf dient u de vloer te reinigen
met PT Intensiefreiniger.



PT Intensiefreiniger: Dit product verwijdert hardnekkig vuil. Hierna dient u altijd de PT
Onderhoudsolie aan te brengen.



PT Vlekkenverwijderaar: Deze kunt u op de vlek spuiten en even in laten trekken, schrobben en
met lauwwarm water afnemen. U dient na deze behandeling altijd PT Zeep of PT Onderhoudsolie
aan te brengen. Probeert u de PT Vlekkenverwijderaar eerst uit op een plek die niet direct in het
zicht zit, voordat u een groot oppervlak behandelt.

LET OP! Reinig een geoliede vloer nooit alleen met water, dit tast de olielaag namelijk aan! LET OP! Voor
wit geoliede vloeren dient u de daarvoor bestemde WITTE serie onderhoudsproducten te gebruiken. LET
OP! Voor UV- geoliede vloeren geldt hetzelfde onderhoud, echter bij voorkeur de vloer zo lang mogelijk met
zeep blijven reinigen. Pas als de vloer echt dof wordt of schrale plekken gaat vertonen, dan behandelen
met de onderhoudsolie.
LET OP! Houdt u er ook rekening mee dat in olie gedrenkte doeken zelf-ontvlambaar zijn! Daarom de
doeken na gebruik goed uitspoelen met water en in de open lucht laten drogen.
Raadpleeg te allen tijde de gebruiksaanwijzingen op de verpakkingen en houd u
zich aan deze instructies voor een optimaal resultaat. Denk eraan als u zich niet aan de
voorgeschreven onderhouds-adviezen houdt de garantie op de vloer hiermee vervalt!
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit onderhoudsadvies of de instructies op de
verpakking kunt u altijd contact opnemen de vestiging waar u de vloer heeft aangeschaft.
Meer info op: www.parkettree.com
De inhoud van dit blad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Parket Tree is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden, vergissingen,
zet- of drukfouten. Dit blad heeft geen andere waarde dan het verstrekken van vrijblijvende informatie. Hierdoor ontstaan voor Parket Tree
geen verplichtingen, van welke aard dan ook.

