BELANGRIJKE INFO VOOR JE
VLOER
Beste klant,
Gefeliciteerd met je Houtzwagers vloer!
We hopen dat je veel zult genieten van de vloer en je terugkijkt op een prettige samenwerking met ons.
Je vloer is behandeld met Royl olie in de kleur ___________________________________________,
mengverhouding 1 liter olie op ____ blikje(s) pigment.
De komende dagen
De olie is volgens de fabrikant van de olie droog en de vloer dus te betreden na 24-48 uur (bij een
temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%). We adviseren echter om de vloer 48
uur na het aanbrengen van de olie niet te betreden. Als je namelijk vuil in de olie loopt, terwijl de olie aan
het indrogen is, trekt het vuil diep in het hout en is het vuil zeer moeilijk te verwijderen.
Als de vloer na het verstrijken van de 48 uur zwaar belast wordt, bijvoorbeeld bij een verhuizing, kan de
vloer (of kunnen de ‘looppaden’) even afgedekt worden met een kleed (beslist geen bouwfolie of ander
materiaal dat niet ademt). Na het verwijderen van het kleed kan het zijn dat er een soort oliecondens op
de vloer ligt, dit moet dan goed drooggewreven worden (let op: zie onder Groter onderhoud; Belangrijk
2).
De komende 4 weken
Kijk de komende 4 weken uit met water, want de olie heeft die tijd ongeveer nodig om volledig uit te
harden. Belasting met water in de tussentijd kan voor nare, moeilijk te verwijderen vlekken zorgen. Begin
dus ook pas na 4 weken met het regelmatig onderhoud. Ook dient de vloer in de eerste 4 weken niet
afgedekt te worden met kleden of folie.
De kleur van de vloer zal nog wat veranderen naarmate de olie verder uithardt.
Onderhoud
Bij een houten vloer hoort natuurlijk onderhoud. Een goed onderhouden vloer blijft namelijk langer mooi
en onderhoud hoeft echt niet veel tijd te kosten.
Regelmatig onderhoud
Om je vloer in goede conditie te houden, kan deze wekelijks of tweewekelijks gedweild worden met Royl
Natuurlijke vloerzeep. Dit is een reinigingsmiddel op zeepbasis. Het verwijdert het vuil van de vloer en
voorziet het oppervlak van een verzorgende, beschermende zeeplaag.
Verwerking:

Let op:

Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger. Schud de bus voor gebruik goed en voeg
ongeveer 50 ml vloerzeep toe aan 5 liter warm water. Gebruik bij voorkeur twee emmers:
één met de Vloerzeep en één met schoon water om de dweil of mop telkens mee uit te
spoelen. Reinig de vloer vochtig (niet te nat & plasvorming dient vermeden te worden!)
met een uitgewrongen dweil of mop. Spoel de dweil of mop regelmatig uit. Na ongeveer
45 minuten is de vloer weer droog en belastbaar.
Dweil de vloer niet zonder Royl Vloerzeep en gebruik geen onderhoudsproducten van
andere merken! Deze bevatten namelijk vaak vetoplossers, waardoor de vloer schraal
wordt en de vloer juist sneller zal vervuilen.
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Groter onderhoud
Als de vloer langer ligt, zal je merken dat de vloer wat schraler wordt en sneller vervuilt. Dan is het tijd
voor wat groter onderhoud. Hiervoor kan de onderhoudsolie in het flesje gebruikt worden.
Verwerking:

Droogtijd:

Frequentie:
Belangrijk 1:
Belangrijk 2:

Belangrijk 3:

Sprenkel de onderhoudsolie op een doek wrijf de vloer er dunnetjes mee in. Wrijf
vervolgens de vloer droog met een schone katoenen doek. Let op: als je teveel
onderhoudsolie aanbrengt en/of de vloer niet goed droogwrijft, krijg je een vettige
vloer die vuil aantrekt!
6-12 uur, volledige doorharding na 2-3 dagen. Het is het makkelijkst om de vloer te
behandelen aan het einde van de dag, zodat de vloer de volgende ochtend weer belast
kan worden. De vloer moet dan weer droog aanvoelen. Als dit niet het geval is (de vloer
voelt vettig aan of er verschijnen voetstappen na het belopen), is de onderhoudsolie te
dik aangebracht. De onderhoudsolie moet dan met een schone katoenen doek worden
uitgeboend totdat de vloer droog aanvoelt.
Indien en waar nodig, meestal ongeveer 1-4 keer per jaar. Als de vloer alleen op de
‘looppaden’ schraal begint te worden, kun je de vloer ook alleen daar met onderhoudsolie
behandelen.
De onderhoudsolie bevat oplosmiddelen. Daarom de ruimte tijdens het verwerken goed
ventileren en geen vuur ontsteken.
Met olie gedrenkte doeken onder water of buiten uitgevouwen op een onbrandbare plek
bewaren.
!!!Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar op zelfontbranding!!!
Gebruik geen onderhoudsolie of conditioners van andere merken. De onderhoudsolie in
het flesje is namelijk speciaal ontwikkeld voor de basisolie waarmee je vloer is behandeld.

Onderhoudsproducten bestellen
De onderhoudsproducten kun je uiteraard bij ons bestellen via onze webshop op
www.houtzwagers.nl/webshop
Luchtvochtigheid
Het is voor de houten vloer (en trouwens ook voor mens en dier) van belang om een luchtvochtigheid van
tussen de 55% en 65% aan te houden. Daarom heb je van ons ook een luchtvochtigheidsmeter gekregen.
In de winter kan de luchtvochtigheid, met name als het vriest, onder de 55% komen. In dat geval moet de
luchtvochtigheid omlaag gebracht worden, bijvoorbeeld met behulp van een luchtbevochtiger. Als je een
vloer van meer dan 25 m2 bij ons hebt gekocht, krijg je 10% korting op de luchtbevochtigers en krijgen je
‘m gratis opgestuurd.
Let op: een te lage luchtvochtigheid, vooral als de luchtvochtigheid beneden de 50% zakt, zal leiden tot
uitdroging van de plank. Het gevolg hiervan is dat er scheurtjes in de toplaag en kieren tussen de planken
kunnen ontstaan en de toplaag van eiken los kan laten van de onderlaag. Dit valt dan niet onder de
garantie.
Ten slotte
We wensen je ontzettend veel plezier met de vloer!
Mocht je nog vragen hebben over het onderhoud, of mocht je na enkele jaren een opfrisbeurt voor de
vloer nodig hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen.
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