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  TOEPASSINGSGEBIED  

Ultranature renovatie-olie wordt gebruikt voor 

 

 vuile vloeren 

 dof geworden vloeren 

 versleten plekken 

 lichte krassen te behandelen 

 

 GEBRUIKSAANWIJZING 

SCHOONMAKEN MET HOUTREINIGER 

1. reinig je vloer met Faxe Intensieve Houtreiniger : sopje maken 

van 1à2 dopjes per 5L lauw water en  

daarmee je vloer  schrobben (in de lengterichting van je plank), 

nadweilen met zuiver water. 

2. enkele uren laten drogen 

 

REINIGEN MET RENOVATIE OLIE 

3. schud de Renovatie-olie voor gebruik.  

4. verdeel de olie over de vloer en bewerk grotere oppervlakken 

best deel per deel (max. 3m²)  

5. wrijf de olie in met de Floorboy. (Floorboy+witte 

pad+schuurschijf 180), gebruik voldoende olie. 

6. verwijder de vuil en donker geworden olie met een 

aftrekkertje. 

7. herhaal stap 3-5 tot de olie niet meer vuil wordt en de vloer 

weer proper is.  

8. verwijder dan eventueel de allerlaatste restjes olie met een  

niet-pluizende absorberende katoenen doek. 

 

AFWERKEN MET HARDWASOLIE (na 12u beloopbaar): 

9. max. 30 minuten na voorgaande stap (niet langer!) met een mop een klein beetje Hardwasolie Natuur   verdelen over de 

propere vloer en masseer in met Floorboy (Floorboy + witte pad) 

10. onmiddellijk napolieren met een dunne viltpad voor een egaal zijdeglanzend oppervlak (Floorboy + vilten pad) 

 

OF AFWERKEN MET RENOVATIE-OLIE (reeds na 6u beloopbaar, iets minder langdurige weerstand): 

9. max. 30 minuten na voorgaande stap (niet langer!) met een mop een klein beetje Renovatie verdelen over de propere vloer 

en masseer in met Floorboy (Floorboy + witte pad) 

10. direct napolieren met een dunne viltpad om een mooi egaal zijdeglanzend oppervlak te bekomen (Floorboy + vilten pad) 

 

 DROOGTIJD 

 de droogtijden gelden bij een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%  

 (afhankelijk van omgevings-temperatuur en ventilatie). 

 steeds werken in een goed geventileerde ruimte. 

 gebruikte doeken en pads open laten drogen vanwege zelfontbrandingsgevaar. 

 na droogtijd kan de vloer voorzichtig belopen worden, na 3 dagen voorzichtig bemeubeld.  

 na 7 – 14 dagen volledig belastbaar 

 

 

 
 
 
 

 


