Onderhoud Rubio Monocoat

ONDERHOUD
LET OP; de eerste 3 weken na het aanbrengen van de Rubio Monocoat Oil moet de
vloer worden onderhouden met een stofwisser met een droge doek of met een
stofzuiger. 3 weken na het aanbrengen van de Rubio Monocoat Oil kan de vloer
onderhouden worden met water en de Monocoat Soap. Vlekken kunnen worden
verwijderd met Rubio Monocoat Refresh.
Dagelijks kan de vloer worden onderhouden met een stofwisser met droge doek of
gewoon stofzuigen. Wekelijks kan de vloer worden behandeld met de Monocoat
Soap;
1. Veeg de vloer en verwijder het stof.
2. Giet 150 ml Monocoat Soap in een emmer water (10 liter).
3. Gebruik 2 emmers: een voor de oplossing met zeep en de andere voor
spoelwater.
Dompel de mop in de zeepoplossing en wring deze uit tot ze half nat is. Reinig een
gedeelte van de vloer. Spoel de mop in de emmer met spoelwater en wring deze
goed uit. Dompel de mop in de zeepoplossing en wring deze uit tot ze half nat is.
Reinig het volgende deel van de vloer. Etc, etc.
4. Laat geen overtollig water op de vloer staan. Het is enkel nodig om de vloer
licht te bevochtigen. Beloop de vloer pas als deze volledig droog is (ca. 15
min.).
INTENSIEF ONDERHOUD
Voor intensief onderhoud en opfrisbeurt kan de Rubio Monocoat Refresh worden
gebruikt;
Manuele toepassing:
1. Veeg de vloer met een zachte borstel om het grootste vuil te verwijderen.
2. Het product wordt verneveld op de vloer. Zeer weinig product gebruiken om
te vermijden dat de vloer kleverig wordt.
3. Veeg de vloer met een velcromop. Het vuil zal verwijderd worden en
opgenomen worden in de mop. De velcromop kan gereinigd worden in een
emmer met warm water en zeep of met Monocoat cleaner.
4. Laat de Rubio Monocoat Refresh opdrogen. Dit duurt ongeveer 15 min.

5. Veeg de vloer met een wisser met een droge doek.
Machinale toepassing:
1. Veeg de vloer met een zachte borstel om het grootste vuil te verwijderen.
2. Het product wordt verneveld op de vloer. Verdeel de Rubio Monocoat
Refresh met de Woodboy met een witte pad. Gebruik zeer weinig product.
3. Laat de Rubio Monocoat Refresh opdrogen. Dit duurt ongeveer 15 min.
4. Vervang de witte pad door een schapevacht en boen de vloer heel lichtjes
op.
RENOVATIE
Een behandeling met Rubio Monocoat Maintenance Oil kan gemakkelijk worden
uitgevoerd zonder professionele voorkennis.
1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Reinig de vloer grondig met water en Rubio Monocoat Soap. Spoel goed na
met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Laat de vloer goed drogen.
3. Rubio Monocoat Maintenance Oil aanbrengen met een doek, een borstel of
een spons. Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m2. Elke behandelde
zone dient binnen de 15 minuten met keukenpapier drooggewreven te
worden. Indien men gebruikt maakt van een boenmachine, voert men deze
handeling uit met behulp van een niet-pluizende katoenen doek.
4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6-8 uur droog zou
moeten zijn.
Na 48 uur mag de vloer gereinigd worden met een licht vochtige doek. Gebruik
geen zeep in deze fase! Er dient 1 week gewacht te worden voordat opnieuw met
het onderhoud van de vloer met water en Rubio Monocoat Soap begonnen kan
worden.
Rubio Monocoat Maitenance Oil, met deze behandeling herstelt en verhoogt zowel
de kleurintensiteit als de bescherming van de vloer. De frequentie van dit
onderhoud hangt af van de intensiteit waarmee de vloer belopen wordt. Het wordt
aanbevolen deze behandeling uit te voeren net voordat de beschermende olie,
Rubio Monocoat Oil Plus, vervaagt. Beschikbaar in alle overeenstemmende kleuren
van het Rubio Monocoat Oil Plus-gamma.
Nota: Bij uitzonderlijke slijtage bestaat de mogelijkheid dat de oorspronkelijke
kleur onvoldoende hersteld kan worden. In dit geval wordt de vloer bij voorkeur
gerenoveerd door een professionele parketlegger met de oorspronkelijke Rubio
Monocoat Oil Plus.
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