
ONDERHOUD

LET OP;   de eerste 3 weken na het aanbrengen van de Rubio Monocoat Oil MOET de vloer worden onderhouden met een stofwisser
met een droge doek of met een stofzuiger. 3 weken na het aanbrengen van de Rubio Monocoat Oil kan de vloer onderhouden worden
met water en de Monocoat Soap. Vlekken kunnen worden verwijderd met Rubio Moocoat Refresh.

Dagelijks kan de vloer worden onderhouden met een stofwisser met droge doek of gewoon stofzuigen. Wekelijks kan de vloer worden
behandeld met de Monocoat Soap;

1. Veeg de vloer en verwijder het stof.
2. Giet 150 ml Monocoat  Soap in een emmer water (10L). 
3. Gebruik 2 emmers: een voor de oplossing met zeep en de andere voor zuiver water.

Dompel de mop in de zeepoplossing en wring deze uit tot ze half nat is.
Reinig een gedeelte van de vloer. Spoel de mop in de emmer met zuiver water en wring deze goed uit. Dompel de mop in de
zeepoplossing en wring deze uit tot ze half nat is. Reinig het volgende deel van de vloer.  Etc, etc.

4. Laat geen overtollig water op de vloer staan.  Het is enkel nodig om de vloer te benatten. Bewandel de vloer pas als deze
volledig droog is (ca. 15 min.)

RENOVATIE

Voor intensief onderhoud en opfrisbeurt kan de Rubio monocoat Refresh worden gebruikt;

     Manuele toepassing :

1. Veeg de vloer met een zachte borstel om het grootste vuil te verwijderen.
2. Het product wordt verneveld op de vloer. Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat de vloer kleverig wordt.
3. Veeg de vloer met een velcromop. Het vuil zal verwijderd worden en opgenomen worden in de mop.  De velcromop kan

gereinigd worden in een emmer met warm water en zeep of met Monocoat Cleaner.         
4. Laat de Rubio monocoat Refresh opdrogen.  Dit duurt ongeveer 15 min.
5. Veeg de vloer met een wisser met een droge doek.

Machinale toepassing :

1. Veeg de vloer met een zachte borstel om het grootste vuil te verwijderen.
2. Het product wordt verneveld op de vloer. Verdeel de Rubio monocoat Refresh met de Woodboy met een witte pad. Gebruik

zeer weinig product.
3. Laat de Rubio monocoat Refresh opdrogen. Dit duurt ongeveer 15 min.
4. Vervang de witte pad door een schapevacht en boen de vloer heel lichtjes op. 

 


