Technische toelichting:

Parketvloeren met “Natuur Olie Plus” afwerking
Assortimenten: Classic / Trendtime / Edition

Inhoudstoffen
De Parador „natuurolie plus“ heeft een biogene inhoud van > 90 % (bijv. lijnolie, sojaolie en raapzaadolie).

Eigenschappen
”Natuurolie Plus“ is een oppervlaktebehandeling op basis van natuurlijke en plantaardige basis. Door de
behandeling behoudt het hout-oppervlakte zijn natuurlijke uitstraling en structuur. Na het uitharden van de olie
in het hout kan de oppervlakte blijven ademen. Het hout zorgt op deze wijze voor een ideaal vochtigheidshuishouding en een gezond omgevings-klimaat. Luchtbevochtigers zijn alleen nodig wanneer de relatieve
luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte te droog is (ca. 30-65% RLV is ideaal).

Weerstandsvermogen
De ”Natuurolie Plus“ oppervlakte is volgens EN 13442 getest (bestemming van het chemische
weerstandsvermogen van houten vloeren) en in groep 5 – geen zichtbare veranderingen (behalve bij
ammoniakoplossing - groep 2) ingedeeld. Verdere informatie met betrekking tot de gebruiks-eigenschappen
aangaande Parador-vloeren, verwijzen wij u naar de Technische datasheets van het desbetreffende product.

Algemene opmerkingen
Direct na installatie de vloer reinigen. Bij alle schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden de vloer stofzuigen
(met uitstaande borstel) en/of zachte bezem. Eventuele verontreinigingen mogen met een licht vochtige doek
gereinigd worden. Met betrekking tot het regelmatig onderhouden alsook hardnekkig verontreinigingen
adviseren wij de Parador onderhoudsset met speciale reinigings- en onderhoudsmiddelen. Dampreiniger, schuurpulver,
scherpe melk of scherpe reiniger mogen niet gebruikt worden. Gebruik bijvoorbeeld vuilvangers en voorzie
meubels en stoelen van viltjes. Bij bureaustoelen alleen zachte wieltjes gebruiken, welke geschikt zijn voor de
desbetreffende vloer. In de ruimte waar met de wieltjes gerold wordt altijd beschermende matten plaatsten.

1e onderhoud / Onderhoud / Reparatie
Na de installatie van de vloer mag bij de “natuur olie plus” geen onderhoud gepleegd worden. Voor een
blijvend goede bescherming moet uiteraard periodiek de noodzakelijke onderhoud plaatsvinden met bijv. een
reinigingszeep.
Naast de geadviseerde onderhoudsproducten van Parador welke u in de prijslijst kunt vinden, zijn er op de
markt diverse gelijkwaardige producten Olie, Olie-Was of Was-systemen. De Parador “natuur olie plus“ kan
worden onderhouden met alle reinigings- en onderhoudsproducten voor luchtdrogende (oxidatief) natuur
geoliede oppervlaktes. De keuze voor het gebruik van welk type onderhoud, neemt u voorafgaand de 1e
behandeling & blijft deze gebruiken.
Zie ook onze technische folder over het onderwerp "Reinigingsaccessoires - Overzicht van producten en
toepassingen".
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