ONDERHOUD

2K OLIE, HARDWAX & LAK VLOEREN

GROOT- EN KLEIN ONDERHOUD

PREVENTIEF ONDERHOUD
DEUR/VOETMAT:

MEUBELVILTJES:

Zorg voor een goed absorberende deurmat,

Zorg voor een goed absorberende deurmat,

die water en zand tegenhoudt. Water en

die water en zand tegenhoudt. Water en

zand hebben namelijk hetzelfde effect als

zand hebben namelijk hetzelfde effect als

schuurpapier op een houten vloer.

schuurpapier op een houten vloer.

STOFZUIGEN:

VLEKKEN:

Stofzuig uw vloer regelmatig. Zo voorkomt

Voorkom dat koffie, water of vlekken

u dat vuil en zand dat op uw vloer

van andere vloeibare stoffen te lang op

terecht is gekomen zich verspreidt en de

uw vloer blijven liggen. Zo spoedig als

beschermlaag aantast. Ook adviseren wij

mogelijk het vocht weghalen en met een

om voor een onderhoudsbeurt de vloer

vochtige doek de vlek schoonwrijven.

altijd goed stofvrij te maken.
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ONDERHOUD TOOLS
BLUE DOLPHIN
SPRAY MOP SET
De Blue Dolphin Spray Mop Set is de
ideale hulp in uw huishouding. Ideaal
voor het verwerken van de BD Eco Multi
Cleaner, BD Eco Fix & Fill en BD Soft

ONDERHOUD
2K OLIE

balm. Deze professionele dweilset is
gemaakt van duurzame materialen, super
gebruiksvriendelijk en altijd gebruiksklaar.
Met de BD Spray Mop set kunt u op een
snelle, simpele en efficiënte manier uw vloer
zowel nat als droog schoonmaken. Doordat u
weinig water en schoonmaakmiddel gebruikt
is de vloer weer snel droog en beloopbaar.
De Blue Dolphin Spray Mop set bestaat uit
de volgende artikelen: aluminium spray steel,
bodemplaat, microvezel duodweil, losse
sprayflacon en een hoogwaardige stofdoek.

BLUE DOLPHIN
POETSLAPPEN
Witte gesneden poetslappen gemaakt
van lakens, uitermate geschikt voor het
uitpoetsen en verwijderen van overtollige
BD Onderhoudsolie. De poetslappen zijn in
verschillende maten gesneden en verpakt in
een handige dispenser doos van 10kg.
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ONDERHOUD 2K OLIE

SCHOONMAAK

KLEIN ONDERHOUD

•W
 ij raden niet aan dagelijks schoon te maken met water en

Eens per maand kan er gekozen worden voor BD Soft Balm

zeep. Wij adviseren om maximaal 1 keer per week met water

in plaats van BD Multi Cleaner. Dit speciaal ontwikkelde

en BD Eco Multi Cleaner schoon te maken en de overige

reinigingsmiddel heeft dankzij de unieke formule gebaseerd

dagen indien nodig alleen droog te reinigen (stofzuigen,

op onderhoudsolie niet alleen een reinigende werking, maar

swiffer, microvezeldoek e.d.).

ook nog een sterk voedende werking. Hierdoor draagt BD

•G
 ebruik om het oppervlak te reinigen maximaal 1 dopje

BD Eco Multi Cleaner

Soft Balm bij aan de duurzaamheid en het behoud van de
natuurlijke uitstraling van het houten oppervlak.

BD Soft Balm

(15ml) op 2 liter water of de kant-en-klare BD Refresh
Cleaner Spray.

1. M
 aak het oppervlak vuil- en stofvrij door het te stofzuigen
of door het af te nemen met een lichtvochtige dweil.
2. G
 oed schudden voor gebruik. Vervolgens 3 dopjes

•O
 verschrijdt de aanbevolen mengverhouding/frequentie niet.
Minder of geen cleaner kan altijd, aangezien de BD Multi

Soft Balm mengen op 2 liter water. Indien nodig kan de

Cleaner puur om te reinigen en ontvetten is. De BD Multi

dosering verhoogd worden (bij een schrale olievloer) naar

Cleaner biedt geen bescherming of voeding aan de olielaag.

5 dopjes op 2 liter water.
3. B
 reng het product dun en gelijkmatig aan over het te

•D
 weil een vloer bij voorkeur met twee emmers water.
Eén emmer met lauw water en BD Multi Cleaner, daarnaast
nog één emmer met alleen lauw water (waar al het vuil in
achter blijft).

BD Refresh Cleaner Spray

behandelen oppervlak met behulp van de BD Spraymop
i.c.m. de BD Duodweil of BD Polishdoek.

BD Spraymop

4. N
 a droging (+/- 20 minuten) is het eventueel mogelijk om
het oppervlak op te poetsen met een katoenen doen, voor
meer body/glans.

•G
 ebruik niet te veel water en laat zeker geen water stilstaan
op het oppervlak.

BD Soft Balm is ook verkrijgbaar in een witte variant
voor vloeren die behandeld zijn met een lichte / wit

•Z
 org dat er voldoende ventilatie is tijdens het drogen.

gepigmenteerde BD One Coat 2K Oil kleur. Deze zorgt er voor
dat de lichte kleur van uw vloer behouden wordt.

•V
 ermijdt het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen,
net als het gebruik van andere chemicaliën, zoals chloor,
terpentine e.d. Wanneer dit soort stoffen in aanraking komen
met het behandelde oppervlak is de kans groot dat er zeer
moeilijk te verwijderen vlekken ontstaan.
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ONDERHOUD 2K OLIE

GROOT ONDERHOUD
(BIJ VOORKEUR DOOR EEN PROFESSIONAL)
Afhankelijk van hoe zwaar de vloer belast wordt kan er gekozen
worden om uw vloer op te knappen met BD Onderhoudsolie. Het
gebruik van dit onderhoudsmiddel herstelt de toplaag van uw
vloer en resulteert in een duurzame, waterafstotende afwerking
met een matte open poriën structuur.

BD Onderhoudsolie

ONDERHOUD
HARDWAX-OLIE

1. M
 aak het te behandelen oppervlak vuil- en stofvrij door
met een licht vochtige doek te dweilen. Laat het oppervlak
vervolgens eerst goed drogen.
2. G
 oed schudden en roeren voor gebruik. Vervolgens dun en
gelijkmatig aanbrengen met behulp van de BD Polishdoek of
een pluisvrije katoenen doek. Zorg ervoor dat er geen laag
olie of streepvorming achterblijft op de vloer, maar dat de olie
goed in-gepoetst wordt. Bij machinaal poetsen van de olie
gebruik u hiervoor een rode pad. Nadat de olie is in-gepoetst
de vloer na-wrijven met een pluisvrije katoenen doek om
eventueel achtergebleven olie te verwijderen. Wij raden aan
vooraf eerst een test te maken.
3.Voorkom het gebruik van te veel product om te vermijden dat
het oppervlak kleverig wordt. Met 1 liter kan ongeveer 75 m²
worden behandeld.
4. A
 anraakdroog na 6-12 uur bij de juiste omstandigheden.
Zorg altijd voor goede afzuiging en/of ventilatie tijdens het
drogen. Na 1 dag voorzichtig beloopbaar. Na 3 dagen is de
onderhoudsolie volledig belastbaar en uitgehard.
BD Onderhoudsolie is verkrijgbaar in een matte en extra matte
versie. Alsmede een witte variant voor vloeren die behandeld zijn
met een lichte BD One Coat 2K Oil kleur. Deze zorgt ervoor dat de
lichte kleur van uw vloer behouden wordt.
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ONDERHOUD HARDWAX-OLIE

SCHOONMAAK

KLEIN ONDERHOUD

•W
 ij raden niet aan dagelijks schoon te maken met water en

Eens per maand kan er gekozen worden voor de BD Eco

zeep. Wij adviseren om maximaal 1 keer per week met water

Fix & Fill in plaats van de BD Multi Cleaner. Fix & Fill is

en BD Eco Multi Cleaner schoon te maken en de overige

speciaal ontwikkelt voor hardwax vloeren en heeft naast een

dagen indien nodig alleen droog te reinigen (stofzuigen,

reinigende ook een voedende werking. Hierdoor draagt BD

swiffer, microvezeldoek e.d.).

Eco Fix & Fill bij aan de duurzaamheid en het behoud van de

•G
 ebruik om het oppervlak te reinigen maximaal 1 dopje

BD Eco Multi Cleaner

(15ml) op 2 liter water of de kant-en-klare BD Refresh

natuurlijke uitstraling van het houten oppervlak.

BD Eco Fix & Fill

1. M
 aak het oppervlak vuil- en stofvrij door middel van

Cleaner Spray.

stofzuigen of door het af te nemen met een lichtvochtige
dweil.
2. G
 oed schudden voor gebruik. Vervolgens 1 dopje BD

•O
 verschrijdt de aanbevolen mengverhouding/frequentie niet.
Minder of geen cleaner kan altijd, aangezien de BD Multi

Eco Fix&Fill mengen op 1 liter water. Indien nodig kan de

Cleaner puur om te reinigen en ontvetten is. De BD Multi

dosering verhoogd worden (bij een schrale vloer) om extra

Cleaner biedt geen bescherming of voeding aan de olielaag.

voeding te geven.
3. P
 roduct dun en gelijkmatig aanbrengen over het te

•D
 weil een vloer bij voorkeur met twee emmers water.
Eén emmer met lauw water en BD Multi Cleaner, daarnaast
nog één emmer met alleen lauw water (waar al het vuil in
achter blijft).

BD Refresh Cleaner Spray

behandelen oppervlak met behulp van de BD Spraymop
i.c.m. de BD Duodweil of BD Polishdoek.

BD Spraymop

4. W
 ij raden af om BD Eco Fix & Fill onverdund aan te
brengen op het oppervlak. Hierdoor ontstaat namelijk een
vettige laag.

•G
 ebruik niet te veel water en laat zeker geen water stilstaan
op het oppervlak.

5. N
 a droging (+/- 5 á 10 minuten) kunt u het behandelde
oppervlak weer belopen.

•Z
 org dat er voldoende ventilatie is tijdens het drogen.
•V
 ermijdt het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen,
net als het gebruik van andere chemicaliën, zoals chloor,
terpentine e.d. Wanneer dit soort stoffen in aanraking komen
met het behandelde oppervlak is de kans groot dat er zeer
moeilijk te verwijderen vlekken ontstaan.
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ONDERHOUD HARDWAX-OLIE

GROOT ONDERHOUD
(BIJ VOORKEUR DOOR EEN PROFESSIONAL)
Eens per kwartaal kunt u (indien de vloer het nodig heeft) ervoor

Afhankelijk van hoe zwaar de vloer belast wordt kan er gekozen

kiezen om de vloer een opfrisbeurt te geven met behulp van BD

worden om uw vloer op te knappen met BD Onderhoudsolie. Het

Onderhoudswas. Dit is een hoogwaardig onderhoudsmiddel dat

gebruik van dit onderhoudsmiddel herstelt de toplaag van uw

naast een goede voedende werking ook een sterk reinigende

vloer en resulteert in een duurzame, waterafstotende afwerking

functie heeft. Hardnekkige vlekken en vervuilingen kunnen met
BD Onderhoudswas verwijderd worden.

BD Onderhoudswas

met een matte open poriën structuur.

BD Onderhoudsolie

1. M
 aak het te behandelen oppervlak vuil- en stofvrij door
1. M
 aak het te behandelen oppervlak vuil- en stofvrij door
met een licht vochtige doek te dweilen. Laat het oppervlak
vervolgens eerst goed drogen.
2. Z
 eer grondig schudden of doorroeren. Vervolgens 2 á 3

met een licht vochtige doek te dweilen. Laat het oppervlak
vervolgens eerst goed drogen.
2. G
 oed schudden en roeren voor gebruik. Vervolgens dun en
gelijkmatig aanbrengen met behulp van de BD Polishdoek of

theelepels onderhoudswas aanbrengen met de BD Polishdoek

een pluisvrije katoenen doek. Zorg ervoor dat er geen laag

of een pluisvrije katoenen doek.

olie of streepvorming achterblijft op de vloer, maar dat de olie

3. V
 oorkom het gebruik van te veel onderhoudswas, dit kan

goed in gepoetst wordt. Bij machinaal poetsen van de olie

een vettige laag achterlaten op het oppervlak. Voor een goed

gebruik u hiervoor een rode pad.

eindresultaat adviseren wij een dunne laag onderhoudswas

Nadat de olie is in-gepoetst de vloer na-wrijven met een

aan te brengen.

pluisvrije katoenen doek om eventueel achtergebleven olie te

4. N
 a +/- 1 uur droging kan indien gewenst de vloer met een

verwijderen. Wij raden aan vooraf eerst een test te maken.

poetsmachine i.c.m. een witte pad of katoenen doeken

3. V
 oorkom het gebruik van te veel product om te vermijden dat

worden opgeboend om meer glans te creëren.
5. Volledig belastbaar na 16-24 uur.

het oppervlak kleverig wordt. Met 1 liter kan ongeveer 75 m²
worden behandeld.
4. A
 anraakdroog na 6-12 uur bij de juiste omstandigheden.
Zorg altijd voor goede afzuiging en/of ventilatie tijdens het
drogen. Na 1 dag voorzichtig beloopbaar. Na 3 dagen is de
onderhoudsolie volledig belastbaar en uitgehard.
BD Onderhoudsolie is verkrijgbaar in een matte en extra matte
versie. Alsmede een witte variant voor vloeren die behandeld zijn
met een lichte BD One Coat 2K Oil kleur. Deze zorgt ervoor dat de
lichte kleur van uw vloer behouden wordt.
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ONDERHOUD LAK

SCHOONMAAK

KLEIN ONDERHOUD

•W
 ij raden niet aan dagelijks schoon te maken met water en

Eens per maand kan er gekozen worden voor de BD Soft

zeep. Wij adviseren om maximaal 1 keer per week met water

Balm in plaats van de BD Multi Cleaner. Dit speciaal

en BD Eco Multi Cleaner schoon te maken en de overige

ontwikkelde reinigingsmiddel heeft dankzij de unieke formule

dagen indien nodig alleen droog te reinigen (stofzuigen,

gebaseerd op onderhoudsolie niet alleen een reinigende

swiffer, microvezeldoek e.d.).

werking, maar ook een sterk voedende werking. Hierdoor

•G
 ebruik om het oppervlak te reinigen maximaal 1 dopje

BD Eco Multi Cleaner

draagt BD Soft Balm bij aan het behoud en de duurzaamheid
van de natuurlijke uitstraling van het houten oppervlak.

BD Soft Balm

(15ml) op 2 liter water of de kant-en-klare BD Refresh
Cleaner Spray.

1. M
 aak het oppervlak vuil- en stofvrij door het te stofzuigen
of door het af te nemen met een lichtvochtige dweil.
2. G
 oed schudden voor gebruik. Vervolgens 3 dopjes

•O
 verschrijdt de aanbevolen mengverhouding/frequentie niet.
Minder of geen cleaner kan altijd, aangezien de BD Multi

Soft Balm mengen op 2 liter water. Indien nodig kan de

Cleaner puur om te reinigen en ontvetten is. De BD Multi

dosering verhoogd worden (bij een schrale olievloer) naar

Cleaner biedt geen bescherming of voeding aan de olielaag.

5 dopjes op 2 liter water.
3. P
 roduct dun en gelijkmatig aanbrengen over het te

•D
 weil een vloer bij voorkeur met twee emmers water.
Eén emmer met lauw water en BD Multi Cleaner, daarnaast
nog één emmer met alleen lauw water (waar al het vuil in
achter blijft).

BD Refresh Cleaner Spray

behandelen oppervlak met behulp van de BD Spraymop
i.c.m. de BD Duodweil of BD Polishdoek.

BD Spraymop

4. N
 a droging (+/- 20 minuten) is het eventueel mogelijk om
het oppervlak op te poetsen met een katoenen doen, voor
meer body/glans.

•G
 ebruik niet te veel water en laat zeker geen water stilstaan
op het oppervlak.
• Zorg dat er voldoende ventilatie is tijdens het drogen.
•V
 ermijdt het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen,
net als het gebruik van andere chemicaliën, zoals chloor,
terpentine e.d. Wanneer dit soort stoffen in aanraking komen
met het behandelde oppervlak is de kans groot dat er zeer
moeilijk te verwijderen vlekken ontstaan.
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ONDERHOUD LAK

GROOT ONDERHOUD
(BIJ VOORKEUR DOOR EEN PROFESSIONAL)
Eens per (half) jaar kan er voor gekozen worden uw met lak
behandelde vloer een onderhoudsbeurt te geven met BD Polish.
BD Polish is een speciaal ontwikkelde water gebaseerde polish
voor het intensieve onderhoud van uw met lak behandelde vloer.
Deze polish vernieuwd, beschermd en hersteld doffe, bekrasde
of versleten vloeren en geven deze een matte uitstraling. Werkt

BD Polish

vuilafstotend. De droge film is een anti-slip en bestand tegen
water en zeep. Zeer geschikt voor vloeren die zijn afgewerkt met
de Blue Dolphin Eco Seal en Super Seal 2K lak.
Voor vloeren die zijn afgewerkt met onze Blue Dolphin Eco Wood
2K lak raden wij aan de BD Polish Extra Mat te gebruiken.
1. D
 e vloer eerst grondig reinigen met Blue Dolphin Multi Cleaner
en goed laten drogen. Eventueel oude polish lagen verwijderen
met BD Polish Remover.
2. G
 oed schudden voor gebruik. Breng een strookje polish aan
op de vloer in de richting van de houtnerf. Vervolgens met een
licht vochtige BD Polishdoek deze over de vloer verdelen.
3. N
 a 2-3 uur droging kunt u de vloer weer belopen. Voorkom
zware belasting van de vloer de eerste 12-24 uur.
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BD Polish Remover

BESCHERMEN

KLEUREN

ONDERHOUD

LIJMEN

SCHUREN

PADS & TOOLS

HOUT & PLINTEN

Meer informatie:

www.bluedolphin.nl

Blue Dolphin is onderdeel van:
Woodcare B.V.
Blekerstraat 3
2222 AN Katwijk
+31(0)71 72 00 888
info@woodcarebv.nl

