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Wij raden u aan om eerst de hele instructie goed door te lezen
tot het eind en daarna stap voor stap dit uit te voeren. Wij wensen u veel
succes en mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

Stap 1 - Tips
Voordat u gaat beginnen moeten de eventuele noesten worden gestopt.
Maak de vloer vervolgens stofvrij met een stofzuiger.
Doe aanwezige ventilatieroosters open of zet raampjes op een kier.
Muren aan de onderzijde afplakken (circa 30 cm), zodat u geen spetters van de olie
op de muur krijgt.
Controleer de kleur op een proefplankje en kijk of dit naar uw wens is.
Alle olie voor de hele vloer in één keer aanmaken, alle blikken olie in 1 emmer
samenvoegen, ivm eventueel kleurverschil.
Het aanbrengen van de olie dient bij daglicht te worden gedaan.
(Geknoeide druppels ziet u niet meer terug. Vraag voor zuigende houtsoorten zoals
maple, robijn, beuken e.d. voor verder advies).

Stap 1a - Olie aanbrengen
U ontvangt van ons Fairwood Bio-oil dat al op kleur gemengd is. Meng alle olie bij elkaar in 1 emmer
en test altijd de kleur van tevoren op een afvalstukje of de kleur naar uw wens is. Is dit niet? Stop dan
en vraag advies verder advies bij Fairwood.
U moet het mengsel tijdens het werken tussentijds omroeren. Dit om het uitzakken van het pigment
te voorkomen.
Schema van werken:
Om te voorkomen dat u met uw schoenen over de olie loopt, adviseren wij om te
werken in banen.
De banen zijn ter breedte van uw armlengte.
U begint in de verste hoek van de deur naar de gang (baan 1) en u werkt volgens
het schema naar de deur toe.
Als u baan 1 heeft gehad, begint u met baan 2 etc. Na elke baan begint u opnieuw
met stap 2.

Stap 2 vind u op de volgende pagina
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Stap 2 - Verdelen van de olie
U begint in de verste hoek bij baan 1. (zie schema op de vorige pagina "baan 1")
De olie met een plasje op de vloer gieten of verspreid deze met een roller.
Let op dit geldt alleen voor Eiken.
Vraag voor zuigende houtsoorten zoals maple, robijn, beuken e.d. voor verder advies.

Stap 3 - Inboenen van de olie
De olie 10 minuten, per baan, inboenen.
De witte pad onder de boenmachine neemt in het begin veel olie op.
Er moet net als bij een massage genoeg olie aanwezig zijn om in te
boenen. U moet het op de vloer zien liggen.
Eventueel dient u olie bij te gieten.
De olie wordt door de wrijving dunner en hierdoor ontstaat een
optimale indringing in de ondergrond.
Wrijf op plekken waar de machine niet bij komt de olie handmatig in.

Stap 4 - Droogwrijven
Na het 10 minuten inboenen van de betreffende baan, het
geoliede hout droogwrijven met theedoek/katoenendoek.
Dit kan ook heel goed en gemakkelijk handmatig.

Stap 5 - Tips
Randjes/Vellingkanten en/of verwarming waar de machine niet bij kan komen
behandelen met kwastje of doek.
Na deze stap weer beginnen met stap 2 in volgende baan.

Stap 6 - Plinten
Plinten kunt u het beste apart in de olie zetten en pas, nadat ze droog zijn, tegen de muur bevestigen.
U kan de plinten zo veel gemakkelijker oliën, bovendien worden onnodige spatten en spetters
vermeden.
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Stap 7 - Droogtijd & Onderhoud
U kunt de vloer, 36 uur na het aanbrengen, weer belopen.
U kunt daarna de ruimte weer inruimen.
Na 14 dagen kunt u de vloer dweilen met de speciale onderhoudszeep die u bij ons kunt
aanschaffen. Wij adviseren alleen dit middel te gebruiken voor het dweilen van de vloer. Geen
alles reiniger etc.
Wij wensen u veel plezier met uw Fairwood vloer!

Waarschuwing!
Doeken met olie kunnen door broei zelf ontbranden! Laat de doeken
uitgevouwen drogen.
Vouw gebruikte doeken nooit op.
Als ze moeten worden vervoerd, doe ze dan in een emmer met water. Sluit de emmer af.
Spoel later de doeken uit en laat ze alsnog uitgevouwen drogen.
Volledig droge doeken kunnen worden weggegooid.

Belangrijke opmerkingen
Bij het aanbrengen van olie met een kleurpigment kunnen er kleurverschillen optreden door:
De temperatuur op het tijdstip van aanbrengen
Het bijschuren van bepaalde stukken vloer met een andere schuurkorrel dan de rest van
de vloer. Wij adviseren alles met korrel 120
Het niet tussentijds omroeren van de olie. (Het kleurpigment is zwaarder dan de olie en
zal na verloop van tijd naar de bodem zakken).
Gedeeltes handmatig en gedeeltes machinaal aanbrengen van de olie.
Maak altijd eerst van een afvalstukje een proefplankje! Om de juiste kleur te testen!

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.
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