Onderhoudsinstructies Hoomline Métropole
Deze voorschriften zijn van toepassing op alle Hoomline Métropole vloeren die vanaf de fabriek zijn
voorzien van een naturel of witte olie. De Hoomline Invisible geolied vloeren worden afgewerkt met
een hardwax-olie.

1. Beschermen
Hoomline Métropole vloeren zijn authentieke houten vloeren. Een lijnzaadolie of hardwax-olie
beschermt de vloer tegen vuil en vocht. Deze beschermlaag heeft onderhoud nodig.
Om uw vloer te beschermen, raden we de volgende stappen aan:
• Voorzie de vloer, direct na installatie, van een preventieve laag onderhouds-olie (naturel en wit)
of onderhoudswas. (Invisible)
• Plaats een geschikte schoonloopmat bij de woningingangen om vuil en/of vocht te absorberen.
Haren, zand- en vuildeeltjes kunnen net als schuurpapier reageren en vroegtijdige krassen en
slijtage veroorzaken.
• Plaats viltjes onder stoelen en tafels om krassen te voorkomen. Hoe groter het vilt hoe beter.
Houdt het vilt schoon!
• Voorzie meubels en zware voorwerpen van viltjes voor een veilige en krasvrije verplaatsing.
• Zet bloempotten nooit direct op de vloer. Gebruik hiervoor een onderzetter / wateropvangbak.
Binnenhuistemperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Hoomline Métropole vloeren reageren op wisselingen in relatieve luchtvochtigheid. Het ideale
binnenhuisklimaat voor Hoomline Métropole vloeren heeft een luchtvochtigheid tussen de 40 en
60% en een temperatuur die tussen de 18 en 25°C schommelt.

2. Reinigen en onderhoud
Hoomline Métropole vloeren hebben onderhoud nodig. Met enige inspanning kunt u jarenlang
genieten van uw vloer die zijn schoonheid en kwaliteit blijft behouden.
Droge reinigingsmethodes
Voor de dagelijkse reiniging raden we het gebruik van een zachte borstel, stofzuiger of droge
mop ten sterkste aan. Microvezelmops zijn hierbij ideaal. Loszittend vuil zoals zand bij voorkeur
verwijderen met behulp van een stofzuiger.
Natte reinigingsmethodes
Bij het reinigen met water raden we een goed uitgewrongen, licht vochtige mop aan. Gebruik
hierbij een reiniger die past bij de gekozen onderhoudsolie. Volg de gebruiksaanwijzing van het
onderhoudsproduct. Vermijd het gebruik van te veel water. Gemorst water moet onmiddellijk
worden opgenomen.
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Periodiek onderhoud

Hoomline Métropole wit en naturel geoliede vloeren zijn voorzien van een beschermende
lijnzaadolie. Gebruik voor het onderhoud een onderhoudsolie op basis van lijnzaadolie. Volg
hierbij de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de onderhouds-olie.

Hoomline Invisible geoliede vloeren zijn voorzien van een laag hardwax. Deze hardwaxlaag kan
onderhouden worden met Osmo onderhoudswas of een vergelijkbaar product.
Let op: vloeren die voorzien zijn van een nieuwe laag (onderhouds) olie of onderhoudswas de
eerste 10 dagen na het oliën NIET nat reinigen!
Algemene onderhoudsfrequentie:
Droog reinigen: dagelijks
Nat reinigen: alleen als de vloer verontreinigd is met vastzittend vuil.
Periodiek onderhoud: Aanbrengen onderhoudsolie 1-4 keer per jaar (afhankelijk van het gebruik)
Niet toegelaten:
• Gebruik nooit een stoomreiniger op Hoomline Métropole vloeren.
• Gebruik op de vloer nooit hoog geconcentreerde zeepoplossingen.

Hoomlinevloeren is de exclusieve huiscollectie van de vloerengroothandel Intertap Flooring
Hoomline-vloeren.nl
T 0252 – 37 32 38
E info@intertap.nl
Delfweg 10
2211 VM Noordwijkerhout
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