
Lios is speciaal bedoeld voor degenen die zowel van de warme natuurlijke uitstraling
van houten vloeren als van de warmte van een natuurlijke oliebehandeling houden. Zo
ontstaat een perfercte harmonie tussen gebruikte materialen, het milieu en de mens.
Met haar compleetheid aan producten in de BIOIL natuurlijke onderhoudslijn, is Lios
het product van jarenlang onderzoek naar het gebruik van olie uit plantenzaden en
natuurlijke wassen als oplosmiddel.
In nauwe samenwerking met gezondheidscentra, hebben de onderzoekers een
milieu-vriendelijke oplossing gevonden in de vorm van Lios BIOIL, met de gezondheid
als hoogste prioriteit. Dit is mede de reden waarom niet altijd natuurlijke bestanddelen
zijn gebruikt, daar ook deze de gezondheid kunnen schaden. Verreweg het moeilijkste
aspect in de ontwikkelijng van BIOIL was het kiezen voor het juiste oplosmiddel, daar
natuurlijke oplosmiddelen, gebruikt in hoge concentraties, gevaarlijk en zelfs giftig
kunnen zijn. De regelgeving van de Europese Unie met betrekking tot oplosmiddelen,
schrijft voor, middels een ammendement van 2 mei 2004, dat op de verpakking van
oplosmiddelhoudende producten risico-en gevaaraanduidende symbolen moeten worden
aangebracht, tenzij er sprake is van zeer lage concentraties oplosmiddel. Op de BIOIL
producten zijn dergelijke symbolen niet te vinden! De onderzoekers hebben, al deze
aspecten overwegend en zorgvuldig kijkend naar de mogelijke oplosmiddelen, uiteindelijk
gekozen voor oplosmiddel die voor mens en milieu goed zij qua geur en verdraagzaamheid.
Bioil gebruikt daarom iso-alifatische oplosmiddelen. Dit zijn zeer pure synthetische
oplosmiddelen, welke o.a. ook worden gebruikt in aërosole verstuifers, huishoudelijke
producten en cosmetica. Iso-alifaten zijn gecertificeerd als "food-safe" door de
Amerikaanse autoriteiten en worden in Italië gebruikt om fruit te conserveren (met
name citrusvruchten). LIOS heeft het meest uitgebreide assortiment in de markt van
olie-behandelingen voor houten vloeren en biedt daarmee de oplossing voor de meest
specifieke behoeften. 

WAAROM LIOS?
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Onderhoudsproducten

Lios Soft BALM Voedende, reinigende balm
Productinformatie. Te gebruiken voor het regelmatig reinigen van houten vloeren. Als de vloer
sterk vervuild is, adviseren wij eerst KRONOS intensiefreiniger te gebruiken. Dankzij haar speciale
samenstelling met onder andere verzorgende olie,  reinigt en verzorgt SOFT BALM houten vloeren
als geen ander. Met regelmatig gebruik van SOFT BALM blijft de vloer er verzorgd en natuurlijk
uitzien.
Gebruiksaanwijzing.  Goed schudden voor gebruik. Verdun de SOFT BALM in een verhouding 1:5
liter met water en reinig de vloer met een goed uitgewrongen doek. Laat de vloer volledig opdrogen
voor u de vloer weer betreedt. Aanbevolen frequentie: 1 maal per 15 tot 30 dagen.

Lios KRONOS intensiefreiniger
Productinformatie. Een speciale, op planten gebaseerde formule voor het intensief reinigen van
met olie behandelde houten vloeren. Bij regelmatig gebruik krijgt KRONOS elk type vuil van de vloer.
Na het reinigen dient de vloer behandeld te worden met SOFT BALM en indien nodig met TALITA
onderhoudsolie.
Gebruiksaanwijzing.  Verdun KRONOS in een verhouding 1:15 tot 20 met water. Reinig de vloer
met een goed uitgewrongen doek. U hoeft de vloer niet na te reinigen met schoon water. Aangeraden
frequentie: 1 maal per 30/60 dagen. KRONOS intensiefreiniger bevat minder dan 5% oppervlakte-actieve
middelen en is 90% biologisch afbreekbaar.

Lios refinisher
Productinformatie. Gekleurde reparatie-olie op basis van Franse polish formule, voor het plaatselijk
bijwerken van met Bioil Color geoliede vloeren. Verkrijgbaar in alle standaard Bioil Color kleuren.

Lios Wax
Productinformatie. Hardwax voor het onderhouden van geoliede vloeren met een wax
afwerking. Aanbrengen met een een rubberen spatel, platte harde borstel of doek. Droogtijd: ca.
2 uur. Houdbaarheid: Maximaal 1 jaar bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid in de ongeopen-
de originele verpakking, bij een temperatuur tussen de +10° en +30°C.
Gebruiksaanwijzing.  Breng de wax gelijkmatig aan op de geoliede vloer. Voorkom dikkere
lagen, dit maakt het verwerken moeilijker. Laat de wax ca. 2 uur drogen en boen/polijst de wax
met een boenmachine, zachte wollen doek of zachte viltschijven totdat de vloer een zijdeglans
krijgt. Bij eerste gebruik, op de geoliede vloer, deze methode 2 tot 3 keer herhalen.

Lios TALITA onderhoudsolie
Productinformatie. Te gebruiken voor vloeren welke zijn behandeld met een natuurlijke vloerolie.
Gebruik TALITA zodra uw vloer er versleten of droog uit gaat zien (met name in veelgebruikte
ruimtes zoals de hal en de keuken). TALITA laat een nieuwe slijtlaag achter, waarbij de vloer zijn
natuurlijke uitstraling behoudt.
Gebruiksaanwijzing.  Goed schudden voor gebruik. Verspreid TALITA gelijkmatig en dun  over
de vloer met een pluisvrije doek.Wacht ca. 30 minuten alvorens de TALITA in te wrijven met bijvoorbeeld
een witte pad of een ruwe doek.
Waarschuwing.  Gebruikte pads en doeken dienen altijd doordrenkt van water te zijn voordat zij
worden afgevoerd. Dit voorkomt het risico op spontane ontbranding.
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Onderhoudstips

• Vloeren behandeld met Lios BIOIL (natural of color) en BALM Fixative
LIOS maakt het u gemakkelijk om uw parketvloer te onderhouden. U moet echter nog steeds de frequentie van
de verschillende componenten van het onderhoud afstemmen op het gebruik en daarmee het slijten van de
vloer. De  aanbevolen frequenties van onderhoud op de verpakking zijn gebaseerd op een omgeving met normaal
gebruik.

Aanbevolen frequentie voor het gebruik van de onderhoudsproducten.
Omgeving met normaal gebruik.

1) Soft BALM: 1 Keer per 7 tot 15 dagen.
2) KRONOS: 1 Keer per 30 tot 60 dagen, of telkens als de vloer flink is gebruikt. Hierna altijd SOFT BALM of

indien nodig/gewenst TALITA gebruiken.
3) TALITA: 2 Keer per jaar..

Omgeving met zware belasting.

1) Soft BALM: 1 Keer per 7 tot 15 dagen.
2) KRONOS: Elke 15 tot 30 dagen, aansluitend SOFT BALM of TALITA gebruiken.
3) TALITA: 4 Keer per jaar.

• Vloeren behandeld met LIOS BIOIL (natural of color) en OIL WOOD TRAFFIC (oliegebaseerde urethaan afwerking) 

1) Soft BALM: Elke 30 tot 40 dagen.
2) KRONOS: Gebruiken als de vloer erg vies is en de SOFT BALM het oppervlak niet meer schoon krijgt.
3) TALITA: Alleen aanbrengen indien nodig ("droog" aanbrengen).

NUTTIGE TIPS.
1) Voor dagelijks gebruik volstaat het om de vloer af te nemen met een in water gedrenkte, goed uitgewrongen doek.
2) Gebruik voor het reinigen van de vloer geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals ammonia, bleekmiddel,

terpentine enz.
3) Verwijder gemorste kleurende vloeistoffen zoals koffie en wijn direct en maak de vloer schoon.
4) Breng preventief onderhoud aan door middel van een goede deurmat, zodat vuil en zand van uw schoenen

niet op de vloer kunnen komen.
5) Als in kantoren sprake is van de aanwezigheid van verrijdbare stoelen op wieltjes, raden wij aan de vloer elke

dag te behandelen met SOFT BALM. Maak indien mogelijk gebruik van stoelen met zachte wieltjes, speciaal
ontwikkeld voor parketvloeren.

6) Lios onderhoudsmiddelen kunnen ook worden gebruikt op vloeren welke zijn behandeld met andere
natuurlijke of polyurethaan oliën.

7) Wat te doen als de kleur vervaagt.
Maak de plaats waar de kleur vervaagt goed schoon met KRONOS intensiefreiniger en een schuurspons.
Laat de plek volledig opdrogen en breng Lios BIOIL refinisher aan (goed schudden voor gebruik). Na 24 uur
de plek 1 of 2 keer behandelen met TALITA onderhoudsolie. Indien er sprake is van een normale onderhoudsbeurt
raden wij aan de gehele vloer te behandelen met TALITA onderhoudsolie.

8) Wat te doen met krassen en kaalgelopen plekken (op niet gekleurde vloeren).
Plak de gekraste of de kaalgelopen plek af met schilderstape. Maak de plek goed schoon met een schuurspons
en KRONOS intensiefreiniger. Laat de plek volledig drogen en breng vervolgens TALITA onderhoudsolie aan.
Verwijder na 3 tot 4 uur de tape en behandel de gehele vloer met TALITA onderhoudsolie.

• Vloeren behandeld met Lios BIOIL en Lios WAX
Verspreid kleine hoeveelheden Lios WAX gelijkmatig over de vloer. Wacht tot het oppervlak mat uitslaat. Wrijf de
vloer op met een zachte viltschijf.
Rubberen strepen kunt u verwijderen met Lios SOLV. Minder goed, maar effectief is het gebruik van terpentine.
Na het verwijderen weer Lios WAX aanbrengen op bovenstaande wijze.

NUTTIGE TIPS.
1) Voor dagelijks gebruik volstaat het om de vloer af te nemen met een in water gedrenkte, goed uitgewrongen doek.
2) Gebruik voor het reinigen van de vloer geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals ammonia, bleekmiddel,

terpentine enz.
3) Breng preventief onderhoud aan door middel van een goede deurmat, zodat vuil en zand van uw schoenen

niet op de vloer kunnen komen.
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