Instructieblad onderhoud | De Vries Trappen

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! In dit document geven we u advies over het onderhoud van uw
nieuwe trap. Maak uw keuze uit één van de onderstaande combinaties van hout en behandeling voor
een passend onderhoudsadvies.

1. Hardhouten trappen en/of traptreden die
zĳn voorzien van een olie afwerking
De trap in uw nieuwe woning is behandeld met een
olie van Woca (Woca Diamond Oil). Voor het onderhoud van deze geoliede onderdelen heeft u een
flacon onderhoudszeep gekregen.
WOCA Natuurzeep in Spray is
ideaal voor het reinigen en
onderhouden van geoliede, en
met zeep behandelde oppervlakken. WOCA Natuurzeep is
een speciaal vervaardigde
kwaliteitszeep, die dankzĳ zĳn
voedende eigenschappen de
poriën in het hout dicht, het
hout beschermt tegen vuil en
indringing van vloeistoffen.
WOCA Natuurzeep ‘Naturel’ wordt gebruikt voor
naturel en gekleurd geoliede oppervlakken, ‘Wit’
voor wit geoliede oppervlakken. Deze gebruiksklare
spray maakt het onderhoud van meubilair, tafelbladen, deuren, panelen, trappen en vloeren heel
eenvoudig.
Resultaat
Een schoonmaakbeurt met Natuurzeep verwĳdert
het vuil van het hout en voorziet het oppervlak
tegelĳkertĳd van een beschermende laag. Daarom is
Natuurzeep zowel reinigend als verzorgend.
Gebruiksaanwĳzing
Flacon krachtig schudden voor gebruik. De zeep op
het oppervlak sproeien en even in laten trekken.
Afnemen met een droge, pluisvrĳe doek, geen
microvezel gebruiken. Oppervlak laten drogen.
Nabehandeling
Niet nodig.

Let op! Twĳfelt u over de behandeling van uw
trap. Neem dan altĳd van te voren contact met
ons op om misverstanden te voorkomen.

Verkrĳgbaar in:
Wit
Alleen te gebruiken bĳ WHITE WASH olieafwerking
Naturel
te gebruiken bĳ alle OVERIGE OLIE KLEUREN

2. Trappen en/of traptreden die zĳn voorzien
van een witte grondlaag
Uw traptreden zĳn behandeld met een water
gedragen grondverf (Anker Stuy Ankocryl basisverf). Deze water gedragen grondverf is een basis
en is verder af te werken met een slĳtvaste
eindlaag. Hiervoor adviseren wĳ een water gedragen lak in de door u gewenste kleur.
Stappen voor het aflakken:
1)
2)
3)
4)

3. Hardhouten trappen en/of traptreden die
zĳn voorzien van een lak grondlaag
Uw traptreden zĳn behandeld met een water
gedragen grondlak (Anker Stuy Aqua PU projectlak). Deze water gedragen PU lak is een basis en
is verder af te werken met een slĳtvaste eindlaag.
Hiervoor adviseren wĳ een water gedragen PU lak.
Stappen voor het aflakken:
1)

Reiniging en onderhoud
Bĳ elke schoonmaakbeurt wordt de oude zeeplaag
tegelĳkertĳd met het vuil verwĳderd en vervangen
door een nieuwe, beschermende zeep laag.

Alleen producten die als zodanig zĳn geïdentificeerd
op dit document zĳn FSC gecertificeerd.
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De ondergrond moet vrĳ van vuil, vet en
stof zĳn.
De ondergrond licht opschuren met een
fijne korrel.
De trap lakken met de PU lak.
Na het drogen van de lak. De trap
nogmaals licht opschuren en aflakken met
de PU lak.

2)
3)
4)

De ondergrond moet vrĳ van vuil, vet en
stof zĳn.
De ondergrond licht opschuren met een
fijne korrel.
De trap lakken met de PU lak.
Na het drogen van de lak. De trap
nogmaals licht opschuren en aflakken met
de PU lak.

Verbinders in de bouw

