Olja

240/246
245/310
250/251

Vård av oljade,vaxade
och oljelackade träytor
Träets naturliga ådring och struktur ger
golv och möbler dess naturliga charm.
En behandling med LEINOS oljor förstärker det
naturliga och levande utseendet och skyddar ytan
mot fukt, smuts och slitage.
Behandlingen låter ytan andas och är antistatisk.
Detta bidrar till en förbättrad atmosfär i rummet.
Ytan är lätt att vårda och behåller sitt värde i lång
tid framöver.
Vaxet i Slutbehandlingsoljan, Golv- och Möbelvaxet
samt Objektoljan avvisar smuts mycket effektivt och
Oftast räcker det att dammsuga eller torka av ytan
med en lätt fuktad trasa.

Regelbunden vård
För att du ska ha glädje av ditt naturliga
golv i många år är det viktigt att golvet
vårdas på rätt sätt.

Renovering

* Dammsuga ofta för att få bort sandoch
grus.
* Vid mild regelbunden rengöring tillsätt
lite LEINOS Växtsåpa 930 till
tvättvattnet.
* Vid grundrengöring blanda LEINOS
Växtsåpa 1:1 med vatten.
* För regelbunden vård lägg på LEINOS
Golv- och Möbelvård 920 utspädd 1:20.
* Om du ska fräscha upp glansen lägg på
LEINOS Golv- och Möbelvård 920
outspädd.

Testa om renovering behövs:
Lägg en droppe vatten på ytan och låt ligga i några
minuter. Omytan blir mörkare eller sträv så har
den sugit upp vattnet och behöver oljas /
slutbehandlas / vaxas eller oljelackas om.
* rengör noga,
* låta torka
* behandla sedan en gång med den olja du sist
behandlade med, dvs Golv - och Möbelolja 240 om
du ej har någon slutbehandling, Obejktolja 250/251,
Slutbenhandling 245 eller Golv- och Möbelvax 310.
Endast dom slitna ställen på ytan behöver oljas
eller slutbehandlas om.
Oftast räcker det med att gnida in dom slitna
partierna med lite olja/vax på kvällen och låta det
torka till nästa morgon

Ytan förstörs av rengöringsmedel med hög
pH eller andra aggressiva kemikalier.
Växtsåpa 930 och Golvvård 920 är speciellt
anpassade för vård av oljade och vaxade ytor.
Ytan ska inte rengöras med ånga.

Att lägga en matta vid ingången är ett enkelt och
effektivt sätt att hålla sand, grus och vatten ute
och på så vis väsentligt öka ett golvs livslängd.
Är ytan allvarligt sliten eller skadad ska den slipas
och behandlas om från början.

Om du har frågor eller funderingar besök
vår hemsida på www.fargriket.com
eller ring oss på 0321-320 00

