TRAPTREDEN BEHANDELD MET OLIE:
MASSIEF HOUT, HOUTSPECIALS EN BAMBOE
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INFO
De traptreden zijn gemaakt van massief hout. Een houtsoort kan op verschillende manieren worden afgewerkt. De
treden zijn behandeld met olie. Door het gebruik van olie wordt de natuurlijke uitstraling van het hout extra
geaccentueerd. Een kleurverschil in het hout is mogelijk doordat niet één boom hetzelfde is als de ander.
Hout is een poreus materiaal.
Het is raadzaam om de treden met name het loopvlak nogmaals met olie te behandelen. Hoe vaker u dit doet, hoe
meer de olie er in trekt en des te meer raakt het hout 'verzadigd'. Als aangebrachte olie er niet meer intrekt is het
hout verzadigd. Verzadigd hout geeft een maximale bescherming. Hierdoor zullen vlekken minder snel in het hout
trekken.
Zorg ervoor dat natte plekken of spullen niet een paar uur op de zelfde plek blijven staan of liggen!
Tot slot wijzen wij u erop dat door de invloed van licht het hout gedurende de eerste maanden iets dieper van kleur
zal worden.
NORMALE REINIGEN
Voor de gewone reiniging van de traptreden volstaat een licht vochtige schone doek in combinatie met een mild
interieur-reinigingsmiddel (allesreiniger).
Vochtige oppervlakken afwissen met een vochtabsorberende doek. Het gebruik van sterk zure of alkalische
reinigingsmiddelen wordt afgeraden, evenals het gebruik van reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen.
ONDERHOUD MET OLIE
Olie aanbrengen met een klein zacht sponsje, bijvoorbeeld de zachte zijde keukensponsje.
(Het sponsje kan bewaard worden in een gesloten glazen pot)
Na het aanbrengen van de olie, na 15-20 min het hout droogwrijven met een pluisvrije (katoenen) doek.
Hierna enkele uren laten drogen voor gebruik.
De frequentie hangt af van de houtsoort. Hard hout minder vaak, zacht hout vaker.
Nieuwe traptreden in het begin een paar keer behandelen, daarna ongeveer om het ½ jaar, zolang er nog olie door
het hout wordt opgenomen kan het behandeld worden. Het treden behandelen indien het schraal of droog wordt.
Indien het hout niet goed wordt drooggewreven laat dit een kleverige laag achter. Een correcte, meervoudig dun
aangebrachte olielaag geeft op den duur een fantastisch warme kleur en zeer goede bescherming van het oppervlak.
Indien de olie nog niet volledig droog is, kan deze afgeven op kleding.
STERKE VERONTREINIGING
Eventuele vlekken zo snel mogelijk behandelen met een doek met terpentine, hierna de plek behandelen met olie.
GROOT ONDERHOUD, KRASSEN EN BLIJVENDE PLEKKEN
Schuur de plek of loopvlak met een stukje fijn schuurpapier (korrel 240) licht op (in de richting van de houtnerf).
Verwijder vervolgens het schuurstof en wrijf het hout weer in met de bijgeleverde olie. Het schuren gaat het
makkelijkste als het hout schraal of droog is en gaat moeilijk vlak na behandeling met olie.
Nieuwe Olie
Merk Royl onderhoudsolie blank kan besteld worden via : https://www.rigostep-online.nl/royl-onderhoudsolie-9090/
BELANGRIJK !!!
Een doek die nat is van olie en in een prop weggelegd wordt, kan uit zichzelf ontbranden!
De doek eventueel ophangen en laten drogen of weggooien.
Gebruik nooit een onderhoudsmiddel waar ammoniak, of andere oplosmiddelen in zitten!
Het blad niet behandelen met staalwol, geconcentreerde middelen en/ of schuurmiddelen.
Contact met zuren, logen en metalen (bijvoorbeeld schroeven, spijkers en blik) dient te worden vermeden.

Xillix wenst u veel plezier met uw trap.
Dit onderhoudsvel is te downloaden via www.xillix.nl/info/onderhoud-materialen.html

