
Instructies
Z E P E N  V A N  E E N  G E O L I E D E  F A I R W O O D  V L O E R

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw houten vloer!

Wij hebben de vloer voor u behandeld met olie. 
Deze olie is gemaakt van 100% duurzame lijnzaad olie. 

De olie moet nog even goed uitharden. 

Daarom mag u de vloer pas na 7 - 10 dagen nadat deze bij u in de woning is gelegd, lichtvochtig gaan
dweilen met de bijbehorende onderhoudszeep.

Dus niet direct na het leggen!

U mag wel al voorzichtig de vloer belopen en de ruimte weer inruimen met de meubelen. 
Alleen moet u de eerste tijd voorzichtig zijn met water.

Na deze 7 - 10 dagen kunt u de vloer lichtvochtig gaan dweilen met de bijgeleverde onderhoudszeep. 

Wij raden aan de vloer gedurende 2 weken lang, 3x per week te dweilen. 
Dit zorgt voor een goede extra beschermlaag op de vloer. 

Daarna mag u dit dweilen wekelijks herhalen om de beschermlaag optimaal te houden. 

Gebruiken alleen de bijgeleverde onderhoudszeep van Fairwood en geen allesreinigers etc.
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Hoe te dweilen
Gebruikt de bijgeleverde emmer en het mopsysteem. Gebruikt deze
alleen voor uw houten vloer. 
De fles onderhoudszeep goed schudden. 
Vul de emmer met 5 liter water en voeg hier ca. 50 ml onderhoudszeep
aan toe.
Dweil de vloer met een uitgewrongen mop (niet te nat). De vloer moet
met ca. 15-20 min. droog zijn. (Niet belopen tijdens het drogen). 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

Deze instructies zijn slechts bedoeld als een leidraad en
niet als een verplichte omschrijving. Fairwood aanvaardt daarom geen enkele

aansprakelijkheid voor enig gevolg dat direct of indirect voortvloeit uit deze
tips. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het werk dat u

verricht of laat verrichten.


