Behandel en Onderhoudsadvies geoliede vloeren.
Voor alle door Dennebos geolied vloeren geld het onderstaande onderhoudsadvies. Uitgezonderd zijn
de fijnbezaagde vloeren!

Dennebos Onderhoudsolie.
Na installatie van een door Dennebos geoliede vloer dient U de vloer minimaal 1 x na te behandelen
met Dennebos onderhoudsolie transparant of wit.

Let op: Dennebos onderhoudsolie wit alleen gebruiken voor
vloeren die als laatste behandeling een witte olie krijgen.
De Dennebos onderhoudsolie [transparant/wit] kan het beste met een kortharige mohair roller in de
lengterichting van de houtnerf worden aangebracht. Eventueel kan men direct na behandeling de
vloer uitboenen, bij voorkeur met een roterende boenmachine met een dikke witte pad. Na
behandeling heeft de aangebrachte olie circa 12-24 uur droogtijd nodig. Let op: Voor een optimale
droogtijd dient U te zorgen voor voldoende ventilatie! De temperatuur in de betreffende ruimte dient
tussen de 15° en 22° Celsius te zijn. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 45% en 65% te zijn.
De eerste 14 dagen zijn geolied vloeren het kwetsbaarst, omdat de olie nog niet volledig is uitgehard.
Voor een volledig goede uitharding dient U de eerste 14 dagen de vloer zoveel mogelijk te ontzien.
Wees uitermate voorzichtig met water!

Dennebos Parketreiniger
De Dennebos Parketreiniger is dusdanig van samenstelling dat deze, bij juist gebruik, de geolied
afwerklaag niet aantast en geen zeepresten achterlaat. De vloer kan, afhankelijk van intensiteit van
gebruik, wekelijks worden gedweild. Voeg slechts 1 dopje parketreiniger toe aan een emmer
handwarm water [± 10 liter]. Dweil vervolgens met een uitgewrongen doek Uw vloer. Zorg dat er geen
plasjes water op Uw vloer achter blijven. Vlekken of schoenstrepen kunt U eventueel verwijderen door
de Dennebos Parketreiniger puur aan te brengen op een pluisvrije doek en vervolgens de vlek in de
nerfrichting van het hout uit te wrijven. Na behandeling direct afnemen met lauw water.

Onderhoudsadvies: Dennebos Fijnbezaagd.
Voor de door Dennebos Fijnbezaagd geoliede vloeren geld het onderstaand onderhoudsadvies.:
Na installatie van een Dennebos Fijnbezaagde geoliede vloer dient U de vloer minimaal 1 x na te
behandelen met Dennebos hard-wax olie transparant. De Dennebos hard-wax olie kan het beste met
een kortharige mohair roller worden aangebracht. Na behandeling heeft de aangebrachte olie circa
12- 24 uur droogtijd nodig. Let op: Voor een optimale droogtijd dient U te zorgen voor voldoende
ventilatie. De temperatuur in de betreffende ruimte dient tussen de 15° en 25° Celsius te zijn. De
relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 45% en 65% te liggen.
De eerste 14 dagen zijn geolied vloer het kwetsbaarst omdat de olie nog niet volledig is uitgehard.
Voor een volledig goed uitharding dient U de eerste 14 dagen de vloer zoveel mogelijk te ontzien.
Wees uitermate voorzichtig met water.

Reiniging zoals hierboven beschreven bij Dennebos Parketreiniger.

