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Onderhoudsinstructie voor in de fabriek afgewerkte
(geoliede/gelakte) MOSO® bamboe vloeren
algemene informatie

regelmatige schoonmaak

incidenteel groot onderhoud

• Bamboe is, net als hout, een natuurlijk
materiaal en reageert op de
omgevingsomstandigheden waarin het wordt
geplaatst, met name op de factoren licht,
temperatuur en vochtigheid. De ideale
omgeving heeft een temperatuur tussen 18°C
en 22°C en een relatieve luchtvochtigheid
tussen 45% en 60%. Tijdens het winterseizoen,
wanneer de lucht droger is door de
verwarming, is het nuttig om
luchtbevochtigers te gebruiken om
overmatige krimp van de vloer te voorkomen.
• Een nuttig en belangrijk advies is om de
kamers altijd te ventileren en directe
blootstelling aan te veel licht in de buurt van
de ramen te vermijden, door gordijnen te
gebruiken en tegelijkertijd de oppervlakken
gelijkmatig te laten ademen door van tijd tot
tijd tapijten en meubels te verplaatsen.
• Om beschadiging van het oppervlak te
voorkomen, is het aan te raden om een
deurmat bij de toegangsdeur te hebben en
om vilt onder het meubilair en de stoelen aan
te brengen.
• MOSO® bamboe vloeren worden onafgewerkt
geleverd (afwerking aan te brengen na
installatie), of in de fabriek afgewerkt. In het
laatste geval wordt een UV-lak of olie
aangebracht. Voor het onderhoud van ter
plaatse afgewerkte vloeren, gelieve de
instructies van de aangebrachte
afwerkingsleverancier op te volgen.
Onderstaande instructies zijn alleen van
toepassing op de in de fabriek afgewerkte
MOSO® bamboe vloeren.

Het is noodzakelijk om het stof regelmatig te
verwijderen; de aanwezigheid van vast vuil op
het oppervlak van de vloer (stof, zand, enz.)
versnelt het effect van de slijtage van de
afwerking en breekt dan het uiterlijk van de
vloer sneller af. Het schoonmaken kan worden
uitgevoerd met een stofzuiger met een borstel
die geschikt is voor het reinigen van parket of
een bezem met zachte haren.

Als regelmatig schoonmaken niet tot het
gewenste resultaat leidt, kan incidenteel
onderhoud worden toegepast:

Als de vloer te vuil is om alleen maar te
stofzuigen:
1. Gelakte vloeren:
• Reinig de vloer met een vochtige, goed
uitgewrongen (kortharige) doek of dweil. Het
is raadzaam om een neutrale zeep of
dweilmiddel te gebruiken, goed verdund in
lauw water (voor doseringen raden wij aan om
de instructies van de producent te volgen).
• Er wordt geen specifiek merk zeep
aanbevolen, maar MOSO® kan over het
algemeen Bona Cleaner voor dit doel
adviseren.
2. Geoliede vloeren: 		
• Reinig de vloer met een vochtige, goed
uitgewrongen (kortharige) doek of dweil, met
Woca natuurzeep, goed verdund in lauw
water (voor dosering zie de instructie van
Woca).
In beide gevallen wordt het afgeraden:
• vloeistoffen te gebruiken die agressieve
stoffen bevatten zoals alcohol, ammoniak of
bleekmiddel; deze kunnen vlekken op de vloer
veroorzaken die onmogelijk te verwijderen
zijn en de afwerking beschadigen.
• een stoomreiniger of schrobzuigrobot te
gebruiken, omdat het water de vloer zou
kunnen beschadigen.
• de vloer alleen met leidingwater wassen; het
reinigt niet effectief en de mineralen die erin
zitten kunnen resten achterlaten die op den
duur het oppervlak van de vloer aantasten.

1. Gelakte vloeren:
• Om de lak op te halen en te beschermen, kan
een Polish voor vloeren worden aangebracht.
Dit product wordt normaal gesproken
verdund in water en om het aan te brengen
moet dezelfde methode worden gevolgd als
beschreven onder Regelmatige schoonmaak
(gebruik de Polish in plaats van zeep).
• Er wordt geen specifiek merk zeep
aanbevolen, maar MOSO® kan over het
algemeen Bona Polish adviseren voor dit
doel. Dit product is verkrijgbaar in 2
verschillende glansmogelijkheden: 'mat' en
'glanzend'.
2. Geoliede vloeren:
• Om de olie op te halen en te beschermen
moet een nieuwe laag olie worden
aangebracht. Sommige merken leveren
speciale onderhoudsolie producten die
dunner zijn dan de normale olie en dus sneller
drogen. Volg de instructies van de
olieleverancier.
• MOSO® raadt Woca Onderhoudsolie aan voor
het incidenteel groot-onderhoud van MOSO®
geoliede fabrieksvloeren. Maak de vloer voor
het aanbrengen grondig schoon met Woca
Intensiefreiniger.

renovatie
Neem contact op met uw installateur.
Professioneel schuren en lakken/oliën kan uw
vloer volledig vernieuwen.

aanvullende opmerking
Terwijl alle nodige zorg wordt besteed aan de
nauwkeurigheid van de installatie-instructies,
individuele omstandigheden (locatie, gebruik
en installatieprocedures) kunnen variëren en
liggen buiten de controle van de fabrikant.
Raadpleeg daarom in geval van twijfel de
leverancier.
Wijzigingen voorbehouden. Gaat u voor de laatste versie
van deze instructie naar www.moso-bamboo.com.
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