ONDERHOUD VAN GEOLIEDE VLOEREN
hardwax

EEN GEOLIEDE HOUTEN VLOER
Olie beschermt het hout van binnen uit, laat het hout ademen en is plaatselijk bij te werken
olie
zonder kleur- of glansverschillen.

REINIGEN
Reinig de vloer de eerste maand wekelijks met Rebel Floors zeep, daarna naar behoefte. De
zeep vormt een transparante beschermlaag op het geoliede hout, waarin vocht en vlekken
worden opgenomen.
Door de vloer te dweilen, worden vlekken verwijderd en wordt een nieuwe beschermlaag
aangebracht.

OPFRISSEN
Door het gebruik van de vloer raakt de olielaag beschadigd en wordt deze gevoeliger
voor vuil en vlekken.
Behandel het hout dan eerst met Rebel Floors Intensiefreiniger.
De poriën gaan wijder openstaan en vuil of zeepresten worden verwijderd.
Breng daarna onderhoudsolie of -pasta aan om vezels en poriën te vullen.
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DE ONDERHOUDS-CYCLUS VAN REBEL FLOORS

BASISBEHANDELING
Onbehandeld hout wordt verzadigd
met Rebel Floors olie.

basisbehandeling

NORMAAL ONDERHOUD
• Stofzuigen.
• Vochtig reinigen met de
speciale Rebel Floors zeep.

stofzuigen + zepen

SLIJTAGE
Slijtage tast na verloop
van tijd de oorspronkelijke
olielaag aan.
De vloer wordt hier en
daar kwetsbaar.

intensief

... slijtage

reinigen

onderhoudsolie

aanbrengen

INTENSIEF REINIGEN, EN DAARNA...

OPNIEUW ONDERHOUDSOLIE OF -PASTA AANBRENGEN

Intensief reiniger verwijdert vuil en oude zeepresten.

Onderhoudsolie en onderhoudspasta herstellen de oorspronkelijke olielaag in de vloer.

Een Rebel Floors vloer kan eenvoudig zelf onderhouden worden volgens bovenstaande
stappen. Zo wordt uw vloer in de loop der jaren mooier en slijtvaster.
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NORMAAL ONDERHOUD MET REBEL FLOORS ZEEP

1

1 Regelmatig stofzuigen
2 Regelmatig reinigen met swepmop en Rebel Floors zeep

REINIGEN MET REBEL FLOORS ZEEP
2

BENODIGDHEDEN
• Twee emmers
• Swepmop
• Rebel Floors zeep

VOORBEREIDING
3

1 Vul één emmer met 5 liter (warm) water.
Vul de andere emmer met 5 liter (warm) water en een kopje Rebel Floors zeep (125 ml).
Zeep vooraf goed schudden!
Gebruik, als u de vloer voor de eerste keer reinigt, een dubbele dosis zeep (twee kopjes of 250 ml).

HET ZEPEN

4

2 Dompel de swepmop onder in het zeepwater.
3 Wring de swepmop half uit.
4 Wis enkele vierkante meters vloer met de vochtige swepmop.
Bij extra vuile plekken iets meer zeepwater gebruiken, even in laten trekken of
eventueel schrobben.
5 Spoel de swepmop grondig uit in het schone spoelwater en daarna krachtig droogwringen.
6 Dompel de swepmop weer in het zeepwater en nogmaals krachtig droogwringen!
7 Neem met de schone, droge swepmop het losgeweekte vuil op.
Spoel de swepmop opnieuw uit in het spoelwater.

5

Herhaal stap 2 t/m 7 tot de hele vloer gereinigd is.
Vervang spoelwater eventueel tussentijds.
Dweil de vloer nooit na met schoon water!
Tijdens de droogtijd (ongeveer 15 minuten) de vloer niet betreden.
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Tip
Onderhoud uw met Rebel Floors olie geïmpregneerde vloer uitsluitend met de speciale
Rebel Floors zeep en de aanvullende Rebel Floors onderhoudsproducten voor het beste resultaat!

Door regelmatig te wissen wordt de vloer niet alleen gereinigd, maar wordt bij iedere beurt tevens
een klein beschermend laagje kokos- en sojavetten achtergelaten in de bovenste poriën
van het hout.
Vuil en vocht kunnen daardoor niet in het hout dringen, maar blijven op het loopvlak liggen.
Een goed gezeepte vloer heeft over het algemeen weinig extra onderhoud nodig...
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EXTRA ONDERHOUD (intensiefreinigen en onderhoudsolie)

1

BENODIGDHEDEN
•
•
•
•

Twee emmers
Dweil of swepmop
Katoenen doeken
Rebel Floors Intensiefreiniger

• Handpads (wit)
• Sproeikop of -flacon
• Rebel Floors Onderhoudsolie

INTENSIEFREINIGEN
2

1 Vul één emmer met 5 liter (warm) water.
Vul de andere emmer met 5 liter (warm) water en een kopje Rebel Floors Intensiefreiniger (125 ml).
Gebruik bij zeer vuile plekken twee kopjes intensiefreiniger (250 ml) op 5 liter water.
2 Boen de intensiefreiniger goed vochtig (niet kletsnat!) met een witte pad in het hout.
Spoel de pad af en toe uit in het spoelwater.
3 Laat de intensiefreiniger ongeveer 10 tot 15 minuten inwerken.
Haal ondertussen schoon spoelwater.
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4 Neem met een uitgewrongen swepmop het losgeweekte vuil op.
Spoel de swepmop regelmatig uit in het spoelwater.
Als de vloer schoon is, volledig laten drogen (minimaal vier uur bij kamertemperatuur).

REBEL FLOORS ONDERHOUDSOLIE GEBRUIKEN
Schud of roer de onderhoudsolie goed voor gebruik!
4

5 Vernevel met een sproeiflacon de onderhoudsolie op de vloer. Even in laten trekken.
6 Masseer de onderhoudsolie met een schone en droge witte pad in het hout.
7 Hierna de vloer volledig droog wrijven met katoenen doeken.
Laat de vloer drogen. Pas na vier uur weer intensief belopen.
Na behandeling met onderhoudsolie mag de vloer 24 uur niet met water in aanraking komen!
Behandel de vloer (na minstens 24 uur) met Rebel Floors zeep. Zo wordt inlopen van vuil voorkomen.
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Tip
Kleine oppervlakken kunnen met een katoenen doek met onderhoudsolie worden ingewreven.
Bij grote oppervlakken kan een boenmachine worden gebruikt.
Ga voor meer informatie naar uw Rebel Floors dealer.
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Waarschuwing
De katoenen doeken en pad na inwrijven van de onderhoudsolie goed spoelen in water en buiten
laten drogen, of kletsnat opbergen in een plastic zak en weggooien, in verband met
zelfontbrandingsgevaar!

Ziet de vloer er na verloop van tijd op sommige plekken 'schraal' uit, of is de vloer toch
moeilijker schoon te krijgen? Geef de vloer dan een opknapbeurt met Rebel Floors
Intensiefreiniger en Rebel Floors Onderhoudsolie.
Bij een goed onderhouden vloer is een volledige opknapbeurt hooguit één keer per jaar nodig.
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