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het is BeLANgrijK om uW houteN VLoer te BesChermeN eN te oNderhoudeN!
regeLmAtig oNderhoud VerLeNgt de LeVeNsduur.
 
Binnen de Solidfloor collecties zijn qua afwerking twee typen vloeren te onderscheiden: 

        Oxidatief geoliede vloeren (O2)          High Solid geoliede vloeren (HS) 

Bij alle oxidatief geoliede vloeren is het noodzakelijk de vloer na het leggen met Solidfloor™ Ultimate Hardwaxolie 
te behandelen. Bij de zogenaamde High Solid geoliede vloeren, deze zijn reeds in de fabriek geolied, en is het 
eerste onderhoud met de olie pas na een jaar gewenst (of eerder bij intensief gebruik). Raadpleeg de technische 
informatie op www.solidfloor.com om vast te stellen welke behandeling voor uw vloer vereist is. Vergewis u er 
van of u een naturel of witte olie dient te gebruiken! Zie de onderhoudsinstructies verder in dit document. Zorg 
ervoor dat voor het oliën de vloer volledig schoon en stofvrij is.
 
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:
•  Regelmatig stofzuigen of met een zachte bezem vegen beperkt het risico van krassen. 
•  Gebruik een deurmat van goede kwaliteit. Vuil is de voornaamste reden van slijtage op houten vloeren.

Door een mat buiten en binnen te leggen, voorkomt u dat vuil en zand krassen veroorzaken op de houten vloer.
•  Monteer viltglijders onder uw meubels om het risico op krassen te voorkomen.
•  Til zware meubels op tijdens het verplaatsen, in plaats van deze te schuiven.
•  Indien water of andere vloeistoffen gemorst worden op de parket vloer moeten deze onmiddellijk opgedweild 

worden om vlekken en verkleuring te voorkomen. 

oNderhoudssChemA:

 

*      Gebruik een vochtige pluisvrije doek, gebruik nooit teveel water. Hierdoor kan de vloer uitzetten en 
beschadigen. Gebruik nooit water zonder houtreiniger.

**   Als sommige delen van de vloer versleten beginnen te lijken of als de vloer moeilijk schoon 
 te maken is, maak de parketvloer dan schoon met Solidfloor™ Houtreiniger en behandel de vloer met   
 Solidfloor™ Ultimate Hardwax olie. Als de vloer altijd goed onderhouden is, hoeft dit niet vaker dan 
 één keer per jaar. Maar wacht niet totdat de olielaag versleten is.

*** Controleer vóór het reinigen en oliën de instructies op het etiket van de Solidfloor™ Houtreiniger en 
  de Solidfloor™ Ultimate Hardwax olie.

LuChtVoChtigheid
Hout is een natuurproduct en reageert op de omstandigheden in de ruimte waarin deze ligt. Bijvoorbeeld bij 
een te lage luchtvochtigheid kan krimp of scheurvorming ontstaan. De optimale luchtvochtigheid in de ruimte 
dient voor hout tussen de 40% 65% te liggen. Indien de waarde onder de 40% komt is gebruik van een 
luchtbevochtiger gewenst. Ondanks deze maatregel blijft er, vooral in de winter, een kleine kans op kiervorming, 
scheuren of splinters bestaan, met name bij gebruik van vloerverwarming, of bij een lage luchtvochtigheid.

 
type onderhoud

onderhouds interval

Stofzuigen  
of vegen 

Schoonmaken 
met Solidfloor™ 
Houtreiniger ***

Schoonmaken met  
Solidfloor Houtreiniger 
en oliën met Solidfloor™ 
Ultimate Hardwax olie, 
naturel of wit***

Contact 
uw dealer

Direct na het leggen 
(alleen de oxidatief geoliede 
vloeren)

X X

Dagelijks X

2-wekelijks tot maandelijks* X

Periodiek / jaarlijks / 
waar vuil zichtbaar is** X

Zeer 'schrale' vloer** X

Bij schade X

oNderhoudsiNstruCties  
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soLidfLoor™ houtreiNiger (Artnr.: 1171467)
reiNigiNgsmiddeL Voor ALLe geLAKte eN geoLiede pArKet VLoereN

    

toepAssiNgeN
Solidfloor™ Houtreiniger reinigt alle gelakte en geoliede houten vloeren.
 
BeVAt
Solidfloor™ Houtreiniger is gebaseerd op polyethyleenglycolen.
 

teChNisChe gegeVeNs
gebruikstemperatuur: 10 - 25°C.

Verdunning: met water, afhankelijk van de hoeveelheid vuil 1:50 en 1:100. Warm water verbetert het 
schoonmaakresultaat.
 
opslag: vorstvrij.
 
Verpakking: 1 liter.

iNstruCties Voor geBruiK
Verdun de Solidfloor™ Houtreiniger met warm water (100 tot 200 ml op 10 liter). Reinigen met een vochtige 
doek of mop. Goed laten drogen.
 
BeLANgrijK: 
Gebruik nooit teveel water. Hierdoor kan de parket vloer uitzetten en beschadigen. 
Controleer voor het reinigen de instructies op het etiket van de Solidfloor™ Houtreiniger.

Bovenstaande productinformatie en aanbevelingen worden gegeven op goed vertrouwen en op basis van langdurige praktische tests 

en ontwikkeling. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uiteindelijke resultaten, die afhankelijk zijn van factoren 

buiten onze directe controle. In geval van twijfel altijd het product testen op voorhand.

oNderhoudsiNstruCties  
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WerKWijze hANdmAtig oLiëN met soLidfLoor™ uLtimAte hArdWAx oLie 
hArdWAx oLie Wit (Artnr.: 1138025) hArdWAx oLie NAtureL (Artnr.: 1138024)
Benodigdheden:

    

soLidfLoor™ uLtimAte hArdWAx oLie is eeN oNderhoudsoLie op BAsis VAN pLANtAArdige 
oLiëN eN WAsseN

eigeNsChAppeN
Solidfloor™ Ultimate Hardwax olie is een kwalitatief hoogwaardig product voor het onderhoud van alle  
geoliede oppervlakken. De Ultimate Hardwax olie is bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen,  
melk en water conform DIN 68861 1A. Bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160 en voldoet aan  
de eisen voor kinderspeelgoed conform EN 71.

toepAssiNg
De Ultimate Hardwax olie is geschikt voor alle geoliede parket vloeren binnen. Regelmatig gebruik voorkomt het  
de vorming van loopstraten. 

iNhoudstoffeN:
Alifatische koolwaterstoffen, ricineenolie, natuurharsester, kiezelzuur, silicaatpigment, zinkcarbonaat, microwas, 
colloïdale klei, cobalt-, zirconium-, zink- en mangaan-octoaat als droogstoffen.

 
teChNisChe gegeVeNs
Verwerkingstemperatuur : Niet lager dan 16ºC.
droogtijd : 6 tot 12 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie).
materiaalverbruik : 1 liter = ca. 70 m2 bij een enkele laag.
reiniging gereedschap : Met Solidfloor™ Houtreiniger.
opslag : Koel en droog. Bij reeds geopende verpakkingen kan huidvorming optreden. 
  Deze huid voor hernieuwd gebruik verwijderen.
Veiligheidsadvies :  Met Ultimate Hardwax olie doordrenkte doeken in water leggen (gevaar van 
  zelfontbranding!). Daarna met het gewone huisvuil verwijderen.
   ChemVOCVerfV: 690 g/l (grenswaarde 01.01.2010: 700 g/l Cat. A/f).
Verpakking :  1 liter.
 
VerWerKiNg
Voor gebruik goed roeren. De Ultimate Hardwax olie is gebruiksklaar. De ondergrond moet droog, stof-en  
vetvrij zijn. De te behandelende oppervlakte eerst met een neutrale reiniger (bijv. Solidfloor™ Houtreiniger) 
reinigen.   Op kleinere oppervlakken de Solidfloor™ Ultimate Hardwax olie dun en gelijkmatig met een doek 
in richting van de houtnerf aanbrengen. Eventueel opgehoopte olie in de velling met een kwast uitsmeren. Wij 
adviseren om ruwe oppervlakken te behandelen met een mop in plaats van een doek. Bij grotere oppervlakken 
adviseren wij het gebruik van een éénschijfsmachine. De Ultimate Hardwax olie in de vorm van een slang op de 
vloer druppelen en met een éénschijfsmachine en een dikke witte pad inpolijsten. Op goede ventilatie letten. Vraag 
uw Solidfloor dealer naar de Solidfloor onderhoudsproducten.

Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter  
vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen  
wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.

oNderhoudsiNstruCties  
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