
traditional oil & wax
ROYL

ONDERHOUDSWIJZER   ROYL OIL-2K & ROYL BIO OIL

Uw ROYL olievloer

Uw mooie vloer heeft met ROYL OIL een natuurlijke, duurzame en zeer 
bestendige bescherming gekregen. RigoStep ROYL geoliede oppervlakken 
zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk.
Uiteraard moet uw vloer ook onderhouden worden. Want vloeren krijgen 
veel te verduren. Regelmatig en juist onderhoud is van groot belang en kost 
gelukkig weinig tijd. 

Dit onderhoud kenmerkt zich door droog reinigen met een stofzuiger en/of 
stofwisser en lichtvochtig reinigen met ROYL Milde Reiniger. Naar behoefte 
dient de vloer (plaatselijk) te worden opgefrist met ROYL Onderhoudsolie.

Na het plaatsen

ROYL BIO-OIL: beloopbaar 24 - 48 uur na aanbrengen; volledig     
  doorgedroog na ca. 2 weken.

ROYL OIL-2K: beloopbaar 12 uur na aanbrengen; vochtbelastbaar na 24 uur; 
volledig doorgedroogd na ca. 1 week.

   en mag u kleden neerleggen.

Voorkom beschadigingen

   te houden.

  beschermviltjes.

 ROYL 
   onderhoudsproducten.

   (agressieve) reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen uw vloer aantasten    
   en/of verkleuringen veroorzaken.

Reinigen van uw olievloer

  mogelijk weg te nemen (werkt als schuurpapier).

   uitgewrongen mop of dweil.
ROYL Milde Reiniger. U kunt ook ipv de milde 

reiniger ROYL Voedende Vloerzeep gebruiken, deze laat een beschermende 
zeepfilm op het oppervlak achter.

Uw olievloer (plaatselijk) opfrissen

   (plaatselijk) worden opgefrist met ROYL Onderhoudsolie.
ROYL Onderhoudsolie is bij                           

    normaal gebruik eenmaal per jaar voldoende.

    reinigen met ROYL Intensieve Reiniger.

Groot onderhoud

Uw vloer kan na verloop van tijd behoefte hebben aan een nieuwe voedende 
laag ROYL BIO-OIL of ROYL OIL-2K. Wij adviseren u dan om voor groot 
onderhoud uw parketteur te bellen voor professioneel advies.

RIGOSTEP
beschermt je vloer

ROYL Onderhoudsolie ROYL Milde Reiniger ROYL Intensieve Reiniger

Matig belaste vloeren,
zoals woon- en slaapkamers

1x per jaar
Tussentijds zonodig

ook plaatselijk

Naar behoefte
1x per week

1x per jaar
Daarna onderhoudsolie aanbrengen

Middelzwaar belaste vloeren,
zoals intensief gebruikte
woonkamers, trappen,
gangen, kantoren e.d.

2x per jaar
Tussentijds zonodig

ook plaatselijk

Naar behoefte
Meerdere malen per week

2x per jaar
Daarna onderhoudsolie aanbrengen

Zwaar belaste vloeren,
zoals winkels, scholen en 

restaurants e.d.

Zo vaak als nodig
Tussentijds ook plaatselijk

Naar behoefte
Zonodig dagelijks

Zo vaak als nodig
Daarna onderhoudsolie aanbrengen

  Versie 2

buiten laten drogen of nat maken en afvoeren in goed gesloten plastic zak.



Met:

Kleur: Aantal m²:

Dagelijks Gebruik Opmerkingen

Droog reinigen Zand en vuil werken als schuurpapier

Wekelijks

Droog reinigen

Vochtig reinigen

ROYL Milde Reiniger  
Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen

om de dweil/mop uit te spoelen. 

Alleen indien nodig vochtig reinigen 
Dweil of mop goed uitwringen

Drogen

Jaarlijks of periodiek 
onderhoud

Droog reinigen

Intensief reinigen

ROYL Intensieve Reiniger 200 ml in 5 liter warm water
Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen

-
geloste vuil met schoon warm water. De dweil/mop geregeld 
in schoon water uitspoelen en uitwringen.

dweil/mop uit te spoelen. 
Dweil of mop goed uitwringen

Verwijderen van vlekken

ROYL Intensieve Reiniger

gomterpentijn van AQUAMARYN.
Aanbrengen van ROYL Onderhoudsolie  
(zie hieronder plaatselijk bijwerken)

Alleen toepassen wanneer de vlek niet met regulier onderhoud verdwijnt

Plaatselijk bijwerken

ROYL Onderhoudsolie sprenkelen op een schuurspons en 
intensief in het oppervlak wrijven
Na aanbrengen olie droogwrijven met pluisvrije katoenen doek
Katoenen doeken en spons uithangen en laten drogen alvorens 
weg te gooien

De uitgewreven olie mag niet meer plakken of glimmen
Natte lappen met olie kunnen spontaan ontbranden wanneer ze niet 
uithangen

Drogen worden met hetzij ROYL Onderhoudsolie, en periodiek met respectievelijk 
een nieuwe laag ROYL BIO-OIL of ROYL OIL-2K.

Aanbrengen 
Onderhoudsolie

ROYL Onderhoudsolie sprenkelen op een schuurspons en 
intensief in het oppervlak wrijven
Na aanbrengen olie uitwrijven met pluisvrije katoenen doek
Katoenen doeken en spons uithangen en laten drogen alvorens 
weg te gooien

Natte lappen met olie kunnen spontaan ontbranden wanneer ze niet 
uithangen

Renovatie ROYL BIO-OIL of ROYL OIL-2K bij voorkeur aan 
laten brengen door parketteur

ROYL BIO-OIL en ROYL OIL-2K zijn full-solid producten welke alleen machinaal 
verwerkt kunnen worden.

traditional oil & wax
ROYL

Wees zeer spaarzaam met water om verkleuring en degradatie van de vloer door inwerking van vocht te voorkomen.
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