Onderhoudsgids

N° 2
voor geoliede
DI LEGNO® parketvloeren
kleurloze afwerking

Onderhoudsgids
Uw Di Legno® vloer eindeloos mooi houden
WAAROM DEZE ONDERHOUDSGIDS?
Van harte welkom bij de groeiende groep van trotse en tevreden Di Legno® eigenaars. U hebt met de Di
Legno® vloer uw leefwereld naar eigen smaak kunnen inrichten. Wij willen u nu verder helpen om uw Di
Legno® vloer eindeloos mooi te houden.
Door het unieke productieproces en nabehandeling zijn vlekken op Di Legno® vloeren beduidend minder
zichtbaar dan op traditionele parketvloeren. Zijn patina blijft bovendien langer mooi bewaard. Toch is het
regelmatig schoonmaken en onderhouden aangewezen om uw vloer jarenlang in topvorm te houden.
LIEVER VOORKOMEN DAN GENEZEN?
Het onderhoud van uw Di Legno® vloer begint bij de buitendeur. Goede deurmatten houden al 80% van de
vervuiling tegen en voorkomen het inslijpen van zand. Maak uw vloer regelmatig schoon met een stofzuiger
met zachte borstel, mop of zachte keerborstel. Vuildeeltjes werken immers als schuurpapier en beschadigen
zo de beschermende oppervlaktelaag.

Handige tips om vervuiling en beschadiging te voorkomen
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaats beschermingsviltjes onder stoelen en tafels. Rubber raden we af, omdat het strepen maakt.
Gebruik liefst Di Legno® onderhoudsproducten en vermijd producten die een vette film nalaten.
Verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk.
Zet planten nooit rechtstreeks op de vloer, maar altijd in een waterdichte bak of schotel.
Laat geen water over de vloer lopen en verwijder vocht onmiddellijk.
Vermijd overmatig watergebruik bij het onderhoud van uw vloer.
Laat geen vochtige voorwerpen achter op de vloer. Vocht kan na verloop van tijd door de beschermende
olie- of boenwaslaag dringen en ringen in het hout veroorzaken.
Vermijd contact met bijtende of chemische producten.

Tips bij de plaatsing op vloerverwarming
Na de plaatsing van uw Di Legno® vloer kan de vloerverwarming gerust weer opgezet worden, maar best in
achtereenvolgende stappen van 2°C per dag.

Tips voor temperatuur en vochtigheidsgraad
Het is best om de kamertemperatuur tussen 15°C en 25°C te houden en temperatuurschommelingen te
vermijden. We willen er u op wijzen dat de luchtvochtigheid steeds tussen 50% en 65% dient te zijn. Uit
ervaring blijkt dat centrale verwarmingsystemen in de winter deze norm vaak niet halen. Een luchtbevochtiger inschakelen en het plaatsen van planten kan dit euvel verhelpen. Door het plaatsen van een eenvoudige
hygrometer kunt u steeds de luchtvochtigheid controleren en zonodig bijsturen.
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HOE VAAK UW VLOER ONDERHOUDEN?
Hoe vaak u een Di Legno® vloer dient te onderhouden, hangt af van hoe intens u er op leeft. Best is om
dagelijks uw vloer even schoon te maken met een stofzuiger met zachte borstel, mop of zachte keerborstel.
Gebruiksintensiteit

Regelmatig onderhoud geoliede vloeren

Reinigend onderhoud geoliede vloeren

Weinig gebruik zoals
slaapkamers en gastenkamers

4 - 6 Wekelijks

Di Legno®
Natuurzeep NEUTRAAL

Om de 3 à 5 jaren

Door plaatser/vakman

Normaal gebruik zoals
woonkamers, eetkamers, kinderkamers en
werkkamers

2 - 4 Wekelijks

Di Legno®
Natuurzeep NEUTRAAL

Om de 2 à 3 jaren

Door plaatser/vakman

Intensief gebruik zoals
ruimtes in scholen,
winkels, recepties van
bedrijven, restaurants,
hotels en openbare
gebouwen

1 - 2 Wekelijks

Di Legno®
Natuurzeep NEUTRAAL

Te beoordelen / jaarlijks

Door plaatser/vakman

HOE EEN DI LEGNO® VLOER IN TOPVORM HOUDEN?
Regelmatig onderhoud van geoliede Di Legno® vloeren

Benodigdheden
Dweil, mop of doek, Di Legno® zeep.

Di Legno® zeep
Dit product is een onderhouds- én reinigingsmiddel in één. Het maakt uw vloer beter bestand tegen vocht
en vlekken.
Er zijn 3 zepen in het gamma :
- grijze zeep voor grijs afgewerkte vloeren
- witte zeep voor wit geoliede vloeren
- neutrale zeep voor kleurloos geoliede vloeren.

Gebruiksaanwijzing
Wacht na het aanbrengen van de laatste olielaag, totdat de Di Legno® onderhoudsolie/conditioner bij de
plaatsing of reinigend onderhoud, de aanbevolen periode heeft overschreden alvorens de Di Legno® zeep
te gebruiken. Voeg de aanbevolen hoeveelheid zeep toe aan 10 liter water en neem vervolgens hiermee de
vloer af met een dweil, mop of doek. Gebruik nooit teveel water en neem het overtollige water direct op.
Droogtijd
Ca. 30 minuten.

Tip voor het gebruik van geïmpregneerde doekjes
We raden het gebruik van chemisch geïmpregneerde doekjes (vb. Swiffer) eerder af, omdat ze de beschermlaag kunnen aantasten. Niet-geïmpregneerde doekjes mogen wel worden gebruikt.
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Reinigend onderhoud van geoliede Di Legno® vloeren door uw parketteur/vakman
Wanneer uw Di Legno® vloer er grauw en vettig uitziet en er stapellagen zijn ontstaan, dan spreken we
van een sterk vervuilde vloer en is een intensieve reiniging aangewezen.
Stap 1 - Reiniging

Benodigdheden
Intensief reiniger, doek of eventueel een boenmachine met groene pad.

Intensief reiniger
Dit product is een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel voor het grondig verwijderen van oude was-,
olie-, vet- en vuillagen bij geboende of geoliede vloeren. Het is ook een adequaat middel voor het verwijderen van hardnekkige vlekken.

Gebruiksaanwijzing
Omdat de Intensief reiniger snel opdroogt, behandelt u de parketvloer best in stroken van 8 m². Verdeel
de intensief reiniger, volgens aangegeven instructies, over de vloer en laat die ongeveer één minuut
inwerken. Schrob de vloer daarna met een doek of boenmachine met een groene pad. Neem onmiddellijk
hierna de opgeloste wasfilm, inclusief het vuil, met een doek op. Deze handelingen herhalen tot de vloer
helemaal gereinigd is. Daarna de vloer opdweilen met een vochtige doek (klaar water).

Waarschuwing
Tijdens verwerking is een goede ventilatie vereist.
Stap 2 - Opnieuw conditioneren van geoliede Di Legno® vloeren

Benodigdheden
Doek, Di Legno® olie

Di Legno® olie
Wij bevelen aan, na een intensiefreiniger, de vloer met een volwaardige olie te behandelen zodat de vloer
terug een optimale voeding en bescherming krijgt.
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Wit geoliede vloeren
Wanneer uw vloer afgewerkt werd met witte olie dient eveneens witte olie te worden gebruikt na de
intensiefreiniger.

Materiaalverbruik
Ca. 1 liter per 30 - 50 m².

Droogtijd
Ca. 2 dagen.

Uitharding
7 à 14 dagen.

Overgaan op gewoon onderhoud
Wacht na het aanbrengen van Di Legno® olie de aanbevolen periode af, met het vochtig afnemen van de
vloer, zoals dat gebeurt bij een gewoon onderhoud waarbij bijvoorbeeld de Di Legno® zeep wordt gebruikt.
VERWIJDEREN VAN VLEKKEN
Vlekken worden best onmiddellijk verwijderd met een licht vochtige doek. Vermijd in elk geval dat er
vocht op de vloer achterblijft.

Gemakkelijke vlekken
Chocolade

Afvegen met vochtige doek

Kaarsvet

Voorzichtig verwijderen met een mesje

Kauwgom

Voorzichtig verwijderen met een mesje

Koffie/Thee (koud)

Afvegen met vochtige doek

Likeur

Afvegen met vochtige doek

Lippenstift

Afvegen met vochtige doek

Nagellak

Afvegen met vochtige doek

Potlood

Afvegen met vochtige doek

Schoensmeer

Voorzichtig verwijderen met een mesje

Teer

Voorzichtig verwijderen met een mesje

Vruchtensap

Afvegen met vochtige doek

Wijn

Afvegen met vochtige doek
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Moeilijke vlekken
Onderstaande moeilijke vlekken hebben de eigenschap om niet alleen de beschermlaag aan te tasten,
maar ook in het hout door te dringen of het te beschadigen. Hierna beschrijven we de onmiddellijke actie
die u dient te ondernemen.
Houtskool

Afvegen met vochtige doek

Inkt (vb. alcoholpen)

Afvegen met vochtige doek

Koffie / Thee (warm)

Onmiddelijk opvegen met vochtige doek om doordringen tot in het hout te vermijden

Sigaretten

Afvegen met vochtige doek

Urine

Afvegen met vochtige doek

Vet

Afvegen met vochtige doek

Indien er na het verwijderen of afvegen nog steeds een vlek achterblijft, past u best eerst de hoger beschreven procedure van ‘reinigend onderhoud’ toe. Wanneer echter blijkt dat de vlekken of beschadigingen tot in het hout zijn doorgedrongen, is een restauratie door uw Di Legno® verdeler aangewezen.
WAT TE DOEN BIJ BESCHADIGING?
Lichte, beperkte beschadigingen in de oppervlaktelaag van uw Di Legno® vloer kunnen hersteld worden
met aangepaste retoucheproducten van Di Legno®. Die zijn zo samengesteld dat ze in kleur perfect aansluiten bij de afgewerkte vloeren. U contacteert best uw Di Legno® verdeler voor deskundige instructies
of hulp.

Stap 1: Di Legno® Onderhoudsolie MD-03
Voor de eerste beschermlaag van de kleurloos geoliede Di Legno® vloer is het aanbevolen na de plaatsing te behandelen Di Legno® Onderhoudsolie MD-03. De Di Legno® MD-03 is een onderhoudsolie op
basis van natuurlijke grondstoffen, zoals plantaardige oliën, dat geschikt is voor met olie geïmpregneerde
parket- en andere houten vloeren.

Verbruik
Ca. 1 liter per 100 m²
Droogtijd
Ca. 3 uren
Toepassing
1.
Schud de bus krachtig voor gebruik.
2.
Zorg ervoor dat de vloer voor de behandeling stofvrij is.
3
De onderhoudsolie dient puur gebruikt te worden; op kamertemperatuur.
4.
Behandel de vloer in de lengterichting van de planken.
5.
Laat de vloer circa drie uur drogen alvorens deze weer te betreden.
6.
Om de vloer licht te laten glanzen, opwrijven met een witte pad.
Let op: Geoliede houten vloeren dienen verder regelmatig gereinigd te worden met Natuurzeep en
volgens noodzaak behandeld te worden met onderhoudsolie. In bedrijfsmatige objecten is dit frequenter
nodig dan in woonruimtes. De behandeling kan ook lokaal op veel gebruikte oppervlakken uitgevoerd
worden. De onderhoudsolie MD03 mag niet op gelakte vloeren gebruikt worden.
Gereedschap
Doek
Samenstelling
Water, geraffineerde plantaardige oliecomponenten, niet ionische oppervlakte-actieve stoffen, conserveermiddel.
Houdbaarheid
Drie jaar, mits ongeopend.
Bewaren
Bewaren op een droge vorstvrije plaats, zonder direct zonlicht of hoge temperaturen.
Afvalverwerking
Lege containers en productresten dienen volgens de lokale voorschriften afgevoerd te worden.

Stap 2: Onderhoud van geoliede Di Legno® parketvloeren met kleurloze
afwerking
Di Legno® Natuurzeep neutraal

De kleurloze olie is een hardwaxolie die een sterke beschermingslaag op de planken vormt. Ook hier na
plaatsing minstens 14 dagen wachten vooraleer men de vloer eventueel vochtig reinigt.
Overmatig zeepgebruik is bij de hardwax geoliede vloeren zeker af te raden omdat deze zeep vetten bevat die bij overmatig aanbrengen een film op de vloer achterlaat waarin stof en vuil zich kunnen
ophopen. Een halve dosis zeep (ca. 60 ml in een emmer van 5 liter water) is voldoende. Te vaak
zepen is eveneens niet nodig. Indien u absoluut vochtig wil reinigen, wissel dan een zeepbeurt af met
gewoon klaar water.

Stap 2: Onderhoud van geoliede Di Legno® parketvloeren met kleurloze
afwerking
Di Legno® Natuurzeep neutraal
Natuurzeep neutraal is ideaal voor de reiniging en het onderhoud van geoliede, in de was gezette en met
zeep behandelde oppervlakken. Natuurzeep neutraal is bijzonder geschikt voor vloeren, meubilair, tafelbladen en panelen. De olieachtige Natuurzeep vormt een beschermende film op de vloer.

Werkbeschrijving
1.

De dagelijkse reiniging gebeurt met de stofzuiger of de borstel. De frequentie waarmee de vloer
gereinigd wordt, hangt af van de slijtage van de vloer.
2.
Natuurzeep neutraal wordt vóór gebruik zorgvuldig opgeroerd.
3.
60 ml Natuurzeep wordt gemengd in 5 L koud water. Er wordt aanbevolen om altijd met twee
emmers te werken: één met zeepwater en één met spoelwater. Reinig de vloer met weinig water
laat het zeepwater kortstondig op de vloer inwerken om vuil op te lossen. Verwijder het vuile
zeepwater met een goed uitgewrongen mop of dweil en spoel die uit in de emmer met spoelwater.
4.
Veeg de vloer altijd met zeepwater in een goed uitgewrongen mop of dweil om de beschermende
zeepfilm te herstellen.
Tip: Zeer vuile vloeren kunnen eerst met Intensiefreiniger worden gereinigd en daarna met Natuurzeep.
Zeer versleten oppervlakken kunnen worden onderhouden met Onderhoudspasta na een reiniging met
Intensiefreiniger.

Bewaren
Koel, maar vorstvrij.

Afval
Lege bussen en resten deponeren in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Samenstelling
Kokos- en sojavetten, tensiden.

Stap 2: Onderhoud van geoliede Di Legno® parketvloeren met kleurloze
afwerking
Di Legno® Natuurzeep kleurloos
Reinigen met Di Legno® zeep
- Regelmatig stofzuigen
- Regelmatig reinigen met wringmop en Di Legno® zeep

De bus goed schudden voor gebruik

Benodigdheden
•
•
•

Twee emmers
Wringmop
Di Legno® zeep neutraal

Voorbereiding
1.

Vul één emmer met 5 liter (koud) water.
Vul de andere emmer met 5 liter (koud) water en een kopje Di
Legno® zeep (60 ml)

Het zepen

2.

Dompel de wringmop onder in het zeepwater.

3.

Wring de wringmop half uit.

4.

Wis enkele vierkante meter vloer met de vochtige wringmop.
Bij extra vuile plekken iets meer zeepwater gebruiken, even in
laten trekken of eventueel schrobben.

5.

Spoel de wringmop grondig uit in het schone spoelwater en
daarna krachtig droogwringen.

6.

Dompel de wringmop weer in het zeepwater en nogmaals
krachtig droogwringen!

7.

Neem met de schone, droge wringmop het losgeweekte vuil
op.

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 30 min.) de vloer niet betreden.
Tip: Onderhoud uw met Di Legno® olie geïmpregneerde vloer uitsluitend met de speciale Di Legno® zeep en de aanvullende Di Legno®
onderhoudsproducten voor het beste resultaat!
Door regelmatig te wissen wordt de vloer niet alleen gereinigd, maar
wordt bij iedere beurt tevens een klein beschermlaagje kokos- en sojavetten achtergelaten in de bovenste poriën van het hout.

