Volledig assortiment milieuvriendelijke producten
voor het kleuren, afwerken en onderhouden van
parket en plankenvloeren

PROFESSIONAL PARQUET PRODUCTS

DevoNatural onderscheidt
zich in alle opzichten
Bij de ontwikkeling van een DevoNatural
product wordt uitermate rekening gehouden
met de zeer specifieke eisen voor de
afwerking van parket en plankenvloeren.
Voor elk type product "vernis, olie,
boenwas of zeep" wordt steeds gestreefd
naar het bereiken van de hoogst mogelijke
graad van milieuvriendelijkheid,
slijtvastheid, chemische weerstand,
kleurvastheid, UV weerstand, hardheid,
elasticiteit, enz. Er wordt eveneens veel
belang gehecht aan een gemakkelijk te
verwerken product met een zo kort
mogelijke droogtijd. Daarnaast wordt er ook
altijd voorzien in een juist
onderhoudsproduct voor elk type van
afwerking.
De eisen voor parket afwerkingproducten
liggen vele malen hoger dan die voor
andere afwerkingproducten. Op
parketvloeren wordt er immers dagelijks
gelopen, geschoven en geravot en soms
krijgen ze het zwaar te verduren...
Een parketvloer die met DevoNatural wordt
behandeld kan echter tegen een stoot(je) en
wel vele jaren lang, mits het juiste
onderhoud.

DevoNatural
productfilosofie
DevoNatural "professional parquet
products" voldoen aan de hoogste eisen op
het gebied van parketbehandeling.
Kwaliteit zonder toegevingen voor
producten gemaakt met de beste
grondstoffen en de nieuwste technologieën.
DevoNatural volgt de interieurtrends met
originele kleuren en eigentijdse
afwerkingen!
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Vernis, olie, boenwas of
houtzeep?
Hoe de juiste DevoNatural
afwerking kiezen voor uw houten
vloer!
Een parketvloer kan op verschillende
manieren afgewerkt worden. De wijze
waarop bepaalt het uitzicht, de levensduur,
het comfort en het onderhoud van uw vloer.
Olie geeft een mat en natuurlijk uitzicht
maar vraagt wat meer onderhoud. Een
geverniste parket vraagt minder onderhoud
en is beter beschermd op lange termijn. En
dan is er nog boenwas voor een authentieke
parketbescherming en houtzeep, de
methode die sterk wordt toegepast in de
Scandinavische landen.
Het overzicht van de verschillende
DevoNatural producten zal uw keuze
vergemakkelijken.
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DevoNatural keuzetabel
Olie

Natuurlijk uitzicht

Slijtvastheid

Vlekweerstand

Chemische
resistentie

Retoucheren
zonder schuren

DevoNatural High Solid Oil
+ Extra Hardener
DevoNatural Hardwax Oil
Nota: productcombinaties, effecten met kleuren en de wijze van schuren en aanbrengen zullen het uiteindelijke natuurlijke uitzicht bepalen.
Slijtvastheid wordt voor een geolied parket hoofdzakelijk bepaald door de densiteit en hardheid van de gebruikte houtsoort.

Vernis/lak

Natuurlijk uitzicht

Slijtvastheid

Vlekweerstand

Chemische
resistentie

Retoucheren
zonder schuren

DevoNatural Finish
DevoNatural Transit
DevoNatural Passage
Nota: productcombinaties en glansgraad van de eindlaag zullen het uiteindelijke natuurlijke uitzicht bepalen.

Boenwas

Natuurlijk uitzicht

Slijtvastheid

Vlekweerstand

Chemische
resistentie

Retoucheren
zonder schuren

Natuurlijk uitzicht

Slijtvastheid

Vlekweerstand

Chemische
resistentie

Retoucheren
zonder schuren

DevoNatural Solid Wax

Houtzeep
DevoNatural Soap op naaldhout
DevoNatural Soap op loofhout
= best

= zeer goed

= goed

= minder goed

= moeilijk
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Olie
Met DevoNatural High Solid Oil verkrijgt u een zeer
natuurlijk uitzicht in slechts één laag.
Naast de kleurloze olie heeft u de keuze uit een uitgebreid assortiment van
eigentijdse kleuren, die ook nog gecombineerd kunnen worden met het
verouderingsproduct DevoNatural Reactive.
Olie benadrukt sterk de natuurlijke uitstraling van het hout. Eventuele
krassen achteraf zullen minder opvallen, maar een met olie afgewerkte vloer
vraagt meer onderhoud en is minder vlekbestendig dan vernis.
DevoNatural High Solid Oil scoort echter hoog op het vlak van de
comforteigenschappen, en als u DevoNatural Extra Hardener toevoegt, kunt
u de slijtvastheid en droogtijd nog verbeteren!
Zie vergelijkende keuzetabel - pagina 7.
Onderhoud:
§ Wekelijks dweilen met water en DevoNatural Wood Soap.
§ 1 x per jaar of per 2 jaar groot onderhoud met DevoNatural Intensive
Cleaner en Renewer.
§ Voordeel is dat bij toepassing van olie kleinere beschadigingen en vlekken
steeds plaatselijk kunnen bijgewerkt worden, door zacht te schuren en
opnieuw bij te oliën.
§ DevoNatural High Solid Oil wordt
voornamelijk toegepast voor: slaapkamers,
woonkamers, terassen, enz. met een
gemiddelde vloerbelasting. Ook voor
tuinmeubels. In combinatie met DevoNatural
Extra Hardener ook toe te passen voor:
badkamers, winkelruimtes, showrooms,
tavernes, cafés, restaurants, enz.

Zie DevoNatural onderhoudsfiche voor geoliede parketvloeren.
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Vernis/lak
Met DevoNatural slijtvaste parketvernissen worden de
poriën van het hout volledig afgesloten tegen indringend
vocht en vuil.
DevoNatural parketvernis maakt uw vloer waterafstotend, zeer goed slijtvast,
en geeft een sterke chemische weerstand. U heeft de keuze uit 3
verschillende soorten parketvernis, die elk hun specifieke eigenschappen
bezitten.
Zie vergelijkende keuzetabel - pagina 7.
Onderhoud:
§ Wanneer nodig reinigen met DevoNatural Soft Cleaner.
§ Extra bescherming mogelijk met een DevoNatural Polish behandeling
voor een langere levensduur van de eindlaag.
Zie DevoNatural onderhoudsfiche voor geverniste parketvloeren.
§ DevoNatural Finish wordt voornamelijk
toegepast voor: slaapkamers, woonkamers,
enz. D.w.z. oppervlaktes met een gemiddelde
vloerbelasting.
§ DevoNatural Transit wordt voornamelijk
toegepast voor: woonruimtes, winkelruimtes,
kantoren, showrooms, enz. D.w.z.
oppervlaktes met een gemiddelde tot zware
vloerbelasting.
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§ DevoNatural Passage wordt voornamelijk
toegepast voor: woonruimtes, winkelruimtes,
inkomhallen, showrooms, hotels,
bankgebouwen, musea, openbare gebouwen,
luchthavens, theatergebouwen, enz. D.w.z.
oppervlaktes met een zware tot zeer zware
vloerbelasting!

Boenwas
DevoNatural Solid Wax geeft een authentieke
parketafwerking en is ideaal voor de behandeling van o.a.
antieke parketvloeren, enz.
DevoNatural Solid Wax geeft een diepe, natuurlijke glans en heeft een
specifieke herkenbare geur. Een geboend parket is minder sterk dan een
geolied of gevernist parket, zeker bij intensief gebruik van de vloer, maar kan
gemakkelijk hersteld worden zonder schuren!
Zie vergelijkende keuzetabel - pagina 7.
Onderhoud:
§ Geregeld de loopzones bijboenen.
§ Regelmatig gebruik van huishoudelijke boenmachine wordt aanbevolen.
§ 1 x per jaar of per 2 jaar groot onderhoud met DevoNatural Liquid Wax,
dat is een reinigende en voedende was.
Zie technische fiche DevoNatural Solid Wax.

§ DevoNatural Solid Wax wordt voornamelijk
toegepast voor: woonkamers, musea,
prestigeprojecten met authentieke
patroonparketten en renovaties van
parketvloeren die vroeger altijd geboend
werden.
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Houtzeep
Het inzepen van vloeren geeft een zeer zacht natuurlijk
uitzicht. Deze methode is erg populair in de
Scandinavische landen.
DevoNatural Soap, natuurzeep voor reiniging, wordt in sterke concentratie
gebruikt als basisbehandeling om de vloer te behandelen. DevoNatural Soap
wordt vooral toegepast op naaldhoutsoorten (grenen, pitchpine, lariks, den,
enz.) en geeft een bescherming vergelijkbaar met DevoNatural Solid Wax,
bij voldoende verzadiging van de vloer.
De inzeping wordt ook toegepast op eiken plankenvloeren. Meestal in
combinatie met een voorbehandeling zoals bvb. met DevoNatural Reactive.
De beschermingsgraad van zeep op eikenhout is minder, maar omwille van
de esthetische eigenschappen wordt hier soms toch voor gekozen.
Een gezeepte vloer heeft een karaktervolle en een natuurlijke uitstraling. Om
die te behouden moet u wel regelmatig onderhouden met dezelfde zeep.
Zie vergelijkende keuzetabel - pagina 7.
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§ DevoNatural Soap wordt toegepast in veel
uiteenlopende situaties op naaldhouten
vloeren. Op eiken planken veelal in design
interieurs en voor het bekomen van
verouderingseffecten

Plantaardige, polierbare
kleurbeits voor parket en
plankenvloeren. Easy Colour is
gemakkelijk aan te brengen en
compatibel met alle DevoNatural
afwerkingsproducten.

Easy Colour

DevoNatural Easy Colour wordt bijzonder
aanbevolen voor het gemakkelijk en eigentijds
kleuren van alle soorten parketplanken en
plankenvloeren, meubels, binnendeuren, enz.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Beschikbare kleuren: puur wit, crème wit,
sneeuwwit, klei, pepergrijs, oud grijs,
parelgrijs, basaltgrijs, notelaar, donker eiken,
mahonie, ebben, rivierblauw, karamel,
bosgroen, aubergine, mosterd, flamingo,
kanarie, hortensia, munt, mandarijn en kleur
op maat.
§ Geen aanzetten;
§ Zéér gemakkelijk te verwerken;
§ Compatibel met elk DevoNatural product,

§
§
§
§
§

zowel High Solid Oil, Wax als alle
DevoNatural vernissen;
Sneldrogend;
Uitgebreid kleurassortiment;
Bio-based: product op plantaardige basis;
Dringt goed in het hout;
Geen wegwassen van het kleurpigment bij
gebruik watergedragen lakken.
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“Een nieuwe dynamiek in kleuren” met DevoNatural Easy
Colour
Reukloze kleurbeitsen met karakter!
Kleur uw vloer op een ecologische wijze! Gebruik DevoNatural Easy Colours op bio-basis! Ze
kunnen afgewerkt worden met alle DevoNatural afwerkingproducten.
De combinatie van traditionele houtkleuren en eigentijdse trendkleuren geeft het DevoNatural
Easy Colour kleurassortiment een grote verscheidenheid die beantwoordt aan de hedendaagse
vraag.

Puur wit

Crème wit

Sneeuwwit

Klei

Pepergrijs

Oud grijs

Parelgrijs

Basaltgrijs

Notelaar

Donker eiken

Mahonie

Ebben

Pastel collectie :

Mandarijn

Flamingo

Rainbow collectie :

Kanarie

Munt

Hortensia

Karamel

Mosterd

Bosgroen

Rivierblauw

Aubergine

Reactief verouderingsproduct
met gerookt effect voor “eiken”
parket en plankenvloeren,
deuren, ramen meubels, enz.
Ecologische mix van Hexahydraten. Vrij van schadelijke en
irriterende stoffen én zonder
ammoniak!

Reactive

Enkel toe te passen op eikenhout!
DevoNatural Reactive is een reactief
verouderingsproduct verkrijgbaar in 3
concentraties: 400, 600 en 1200. Hoe hoger
het cijfer, hoe sterker de reactieve
veroudering. Op eikenhout geeft
DevoNatural Reactive een natuurlijke
vergrijzing van het hout. Het effect kan
verschillend zijn afhankelijk van het
groeigebied, de soort eik en de diversiteit
van het eikenhout. Het looizuurgehalte van
de eik bepaalt het kleureffect!
§ Ecologisch, biologisch afbreekbaar;
§ Gebruikersvriendelijk, géén gevaarlijke
stoffen!
§ Snel en gemakkelijk in gebruik;
§ Unieke verouderende effecten.
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“Unieke verouderingseffecten” met
DevoNatural Reactive
In slechts één behandeling wordt uw eiken parketvloer
vele jaren ouder!

400

Eiken parketvloeren verouderen is niet nieuw. Vroeger gebeurde dat met
gevaarlijke producten zoals waterstofperoxide, caligene, ammoniak, enz. en
dat was steeds een delicate klus... Door toepassing van DevoNatural
Reactive, in combinatie met de juiste applicatietechniek, is het verouderen
van eik nu ongevaarlijk, veel eenvoudiger én milieuvriendelijk geworden!
600

1200
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Finish

Transit

Passage

§ DevoNatural Finish wordt voornamelijk
toegepast voor: slaapkamers, woonkamers,
enz. D.w.z. oppervlaktes met een gemiddelde
vloerbelasting.
§ DevoNatural Transit wordt voornamelijk
toegepast voor: woonruimtes, winkelruimtes,
kantoren, showrooms, enz. D.w.z.
oppervlaktes met een gemiddelde tot zware
vloerbelasting.
§ DevoNatural Passage wordt voornamelijk
toegepast voor: woonruimtes, winkelruimtes,
inkomhallen, showrooms, hotels,
bankgebouwen, musea, openbare gebouwen,
luchthavens, theatergebouwen, enz. D.w.z.
oppervlaktes met een zware tot zeer zware
vloerbelasting!

Tevens beschikbaar:
DevoNatural Seal: traditionele,
solventgedragen houtsealer voor tropische
houtsoorten, traditionele parketvloeren, moeilijk
te behandelen oppervlakken en als onderlaag
voor DevoNatural Solid Wax.
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DevoNatural Coat: traditionele,
solventgedragen satijnvernis voor houten
vloeren, meubelen, deuren, enz. te gebruiken in
situaties waar om technische redenen een
solventgedragen vernis vereist is.

“Vlekbestendige en slijtvaste” DevoNatural
parketvernissen
Voor elke toepassing de juiste DevoNatural vernis!
De DevoNatural vernissen, Finish, Transit en Passage hebben elk hun
specifieke eigenschappen. De keuzetabel wijst u de weg naar de juiste
DevoNatural vernis voor “uw” parket of trap.
Vele jaren R&D en het gebruik van kwalitatieve grondstoffen geven de
DevoNatural vernissen het hoogst mogelijke comfort en de langste
levensduur.
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Blekende, slijtvaste matte
parketvernis voor parketplanken
en plankenvloeren op basis van
watergedragen polyurethaanacrylaat met UV- en
tannineblokker

Finish

Colour
Effect

Blekend mat

Deze watergedragen, niet vergelende,
elastische en verzegelende
binnenafwerking geeft een “natuurlijk
houtkleur aspect” aan houten vloeren die
niet gekleurd zijn, en een “Colour Wash
Effect” op donkere houtsoorten en houten
vloeren die gekleurd worden met
DevoNatural Easy Colour. DevoNatural
Finish Blekend Mat is binnen ook
toepasbaar op houten deuren, meubelen,
plafonds, enz. Voor houten vloeren enkel toe
te passen op parketplanken met vellingkant
en traditionele plankenvloeren. Het “Colour
Wash Effect” is afhankelijk van het
looizuurgehalte van het hout. Niet gebruiken
op merbau!
§
§
§
§

Sneldrogend;
Géén verkleuring van het hout;
UV–filter, tegen vergeling;
Tannineblokker tegen doorbloeden van
looizuren;
§ Solventvrij;
§ Geen hinderlijke geur.
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Finish
Mat geolied aspect

Kleurloze, slijtvaste matte
parketvernis op basis van
watergedragen polyurethaanacrylaat met UV-blokker
Deze watergedragen, weinig verkleurende,
elastische en verzegelende afwerking voor
binnen geeft een “natuurlijk mat geolied
aspect” aan houten vloeren die niet
gekleurd zijn, en wordt ook gebruikt op
nagenoeg alle houtsoorten en houten
vloeren die gekleurd worden met
DevoNatural Easy Colour.
DevoNatural Finish mat geolied aspect is
binnen ook toepasbaar op houten deuren,
meubelen, plafonds, enz.
§ Sneldrogend;
§ Geen aanzetten;
§ Weinig verkleuring van het hout;
§ Gemakkelijk in gebruik;
§ UV–filter, tegen vergeling;
§ Solventvrij;
§ Geen hinderlijke geur.
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Vergrijzende, slijtvaste matte
parketvernis voor parketplanken
en plankenvloeren op basis van
watergedragen polyurethaanacrylaat met UV- en
tannineblokker

Finish

Colour
Effect

Grijzend mat

Deze watergedragen, niet vergelende,
elastische en verzegelende
binnenafwerking geeft een “natuurlijk
vergrijzend aspect” aan houten vloeren die
niet gekleurd zijn, en een “Colour Wash
Effect” op donkere houtsoorten en houten
vloeren die gekleurd worden met
DevoNatural Easy Colour. DevoNatural
Finish grijzend mat is binnen ook
toepasbaar op houten deuren, meubelen,
plafonds, enz. Voor houten vloeren enkel toe
te passen op parketplanken met vellingkant
en traditionele plankenvloeren. Het “Colour
Wash Effect” is afhankelijk van het
looizuurgehalte van het hout. Niet gebruiken
op merbau!
§
§
§
§

Sneldrogend;
Prachtige vergrijzing van het hout;
UV–filter, tegen vergeling;
Tannineblokker tegen doorbloeden van
looizuren;
§ Solventvrij;
§ Geen hinderlijke geur.
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Finish
Satijn

Kleurloze, slijtvaste satijn
parketvernis op basis van
watergedragen polyurethaanacrylaat met UV-blokker
Deze watergedragen, weinig verkleurende,
elastische en verzegelende
binnenafwerking geeft een “natuurlijke
zachte zijdeglans” aan alle houten vloeren
en diverse types parket die niet gekleurd
zijn. Wordt ook gebruikt op nagenoeg alle
houtsoorten en houten vloeren die gekleurd
worden met DevoNatural Easy Colour.
DevoNatural Finish satijn is binnen ook
toepasbaar op houten deuren, meubelen,
plafonds, enz.!
§ Sneldrogend;
§ Geen aanzetten;
§ Weinig verkleuring van het hout;
§ Gemakkelijk in gebruik;
§ UV–filter, tegen vergeling;
§ Solventvrij;
§ Geen hinderlijke geur.
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Transit
Mat

Zeer slijtvaste 2-componenten
watergedragen parketvernis op
basis van polyurethaan-acrylaat
Uitermate geschikt voor de behandeling van
houten vloeren die intensief belopen worden
en een natuurlijk uitzicht moeten hebben!
Door de grote slijtvastheid en gemakkelijk
onderhoud is deze matte parketvernis
ideaal voor eigentijdse toepassing op woonen commerciële vloeren. Is binnen ook
toepasbaar op houten deuren, meubelen,
werkbladen, plafonds, enz.
§ Zeer hoge slijtvastheid;
§ Geschikt voor commerciële ruimten,
trappen en intensief gebruik;
§ Bestand tegen de meeste chemicaliën;
§ Het hout behoudt de natuurlijke kleur
(weinig opkleuring);

Transit Plus

§ Snelle uitharding;

Pure
“Onzichtbare“, slijtvaste 2-componenten
watergedragen parketvernis op basis van
polyurethaan-acrylaat
Uitermate geschikt voor de behandeling van houten
vloeren die intensief belopen worden en een
onbehandeld uitzicht moeten hebben!
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§ Combineerbaar, hecht op alle andere
DevoNatural parketvernissen en Easy
Colour.

Extreem slijtvaste 2componenten watergedragen
parketvernis op basis van
polyurethaan gemodificeerde
polyesterdispersies

Passage
Mat

Uitermate geschikt voor de behandeling van
houten vloeren die intensief belopen
worden! Door de grote slijtvastheid en
gemakkelijk onderhoud is deze matte
parketvernis ideaal voor eigentijdse
toepassing op woon- en commerciële
vloeren. Is binnen ook toepasbaar op houten
deuren, meubelen, werkbladen, plafonds,
enz.
§ Extreem hoge slijtvastheid;
§ Geschikt voor commerciële ruimten,
trappen en intensief gebruik;
§ Bestand tegen de meeste chemicaliën;
§ Het hout behoudt de natuurlijke kleur
(weinig opkleuring);
§ Snelle uitharding;
§ Combineerbaar, hecht op alle andere
DevoNatural parketvernissen en Easy
Colour.
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Passage
Ultramat

Extreem slijtvaste en onzichtbare
2-componenten watergedragen
parketvernis op basis van
polyurethaan gemodificeerde
polyesterdispersies
Uitermate geschikt voor de behandeling van
houten vloeren die intensief belopen worden
en een natuurlijk, onbehandeld uitzicht
moeten hebben! Door de grote slijtvastheid
en gemakkelijk onderhoud is deze
diepmatte parketvernis ideaal voor
eigentijdse toepassing op woon- en
commerciële vloeren. Is binnen ook
toepasbaar op houten deuren, meubelen,
werkbladen, plafonds, enz.
Het uitzicht en de glansgraad van het
hout veranderen nauwelijks bij de
afwerking met DevoNatural Passage!
§ Uitzonderlijk lage glansgraad 3GU;
§ Extreem hoge slijtvastheid;
§ Geschikt voor commerciële ruimten,
trappen en intensief gebruik;
§ Bestand tegen de meeste chemicaliën;
§ Het hout behoudt de natuurlijke kleur
(geen opkleuring);
§ Snelle uitharding;
§ Combineerbaar, hecht op alle andere
DevoNatural parketvernissen en Easy
Colour.
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“Onderhoudsproducten” voor DevoNatural
parketvernissen
De garantie voor een lang leven van uw parketvloer!
Met de onderhoudsproducten DevoNatural Soft Cleaner, Polish, Hardfloor
Cleaner en de Spray Mop reinigingset zult u veel langer genieten van een
“vlekkeloze” parketvloer! De combinatie van de DevoNatural
onderhoudsproducten garandeert u een gemakkelijker onderhoud, omdat de
samenstelling specifiek is afgestemd op de DevoNatural parketvernissen.
Zie ook de DevoNatural onderhoudsfiche voor geverniste parketvloeren.

§ Uw parketvloer werd afgewerkt met een
DevoNatural parketvernis? Dan heeft u
gekozen voor een vlekbestendige en slijtvaste
parketafwerking! De afgewerkte vloer is goed
beschermd tegen indringend vocht en vuil, en
DevoNatural Transit en Passage zijn zelfs
bestand tegen vele chemicaliën!
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Soft Cleaner
Reiniger voor regelmatig
onderhoud van geverniste parket,
bamboe, kurk en
laminaatvloeren. Laat geen
residu achter.

Polish
Waterafstotend en beschermend
onderhoudsproduct voor
geverniste parket en
plankenvloeren, kurk en bamboe.

Zeep voor reiniging en onderhoud van
verzegelde, geverniste of gelakte parket,
plankenvloeren, bamboe, kurk en
laminaatparket. Niet gebruiken op vloeren
die in de was staan!

Voor periodiek onderhoud van geverniste
parket, kurkvloeren, bamboeparket, enz.
Herstelt de oorspronkelijke glansgraad en
zorgt bij regelmatig gebruik voor een
langere levensduur van uw vloer.
Verkrijgbaar voor geverniste matte en
satijnglanzende vloeren.

§ Ontwikkeld volgens de ecologische
standaard van DevoNatural;

§ Verkrijgbaar in satijn of mat;

§ Zacht voor de handen;

§ Het parket blijft langer mooi;

§ Aangename geur.

§ Geeft extra slijtvastheid;
§ Waterafstotend en vuilwerend.

Bijzondere eigenschappen: DevoNatural
Soft Cleaner reinigt, ontvet en zorgt voor
een behoud van de natuurlijke kleur en
glans van de vloer. Het laat geen resten
achter, is speciaal ontworpen voor
regelmatig gebruik en zal door de licht
alkalische werking, zelfs bij te hoge
dosering, geen schade brengen aan de
vernislaag.

Tip: voor een goed en langdurig resultaat te
gebruiken om de 4 à 6 weken.
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Hardfloor Cleaner
Klaar voor gebruik “reiniger”
voor toepassing met de
DevoNatural Spray Mop of dweil.
Geschikt voor regelmatig
onderhoud van stenen vloeren,
gietvloeren, geverniste parket,
bamboe, kurk, vinyl en
laminaatvloeren. Reinigt zonder
strepen!
Klaar-voor-gebruik reiniger voor verzegelde,
geverniste of gelakte parket,
plankenvloeren, bamboe, kurk, vinyl- en
laminaatvloeren, kunststof/gietvloeren,
tegelvloeren en niet poreuze natuursteen
vloeren.
§ Klaar voor gebruik, niet meer verdunnen;
§ Ontwikkeld volgens de ecologische
standaard van DevoNatural;
§ Zacht voor de huid;
§ Aangename lavendel geur;
§ Sneldrogend;
§ Niet naspoelen;
§ Reinigt zonder strepen.
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Bijzondere eigenschappen: DevoNatural
Hardfloor Cleaner reinigt, ontvet en zorgt
voor een behoud van de natuurlijke kleur en
glans van de vloer. Het laat geen resten
achter, is speciaal ontworpen voor
regelmatig gebruik en brengt geen schade
aan harde vloer afwerkingslagen zoals:
vernis, polish- of polymeerlagen, laminaat,
enz.
Kies voor de meest ecologische
oplossing: door toepassing met
DevoNatural Spray Mop verbruikt men
veel minder water en veel minder product.
Tip: gebruik de DevoNatural Spray Mop
voor een snel en gelijkmatige reiniging van
uw vloer zonder strepen!

Oiled
Floor
Spray
Mop
Hardfloor
Set
Cleaner
Voor het snel en handig reinigen
van parket, stenen en
kunststofvloeren. Zeer geschikt
voor het tussentijds nat en droog
reinigen van kleine tot
middelgrote oppervlakken.

In de doos:
§ DevoNatural Spray Mop;
§ Vloeistoftank;
§ Microfiber doek;
§ DevoNatural Hardfloor Cleaner 500 ml;
§ Gebruiksaanwijzing.

DevoNatural Spray Mop met Hardfloor
Cleaner voor het snel, handig en
milieuvriendelijk reinigen van: gevernist
parket, laminaat, kurk, vinyl, LVT,
keramische tegels, verzegelde natuursteen
en alle andere niet-doorlatende harde
vloeren.

Niet gebruiken op geboende en geoliede
vloeren. Gebruik voor geoliede vloeren
DevoNatural Oiled Floor Cleaner.

§ Streeploos reinigen;
§ Snel en handig in gebruik;
§ Rechtstaand werken zonder bukken;
§ Voor nat én droog gebruik;
§ Herwasbare Microfiber mop;
§ Navulbare vloeistoftank;
§ Compact op te bergen;
§ Geen emmer nodig;
§ Ecologisch – weinig waterverbruik;
§ Economisch – laag productverbruik;
§ Ideaal voor trappen.
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Matte uithardende één-laag-olie
met hoog dekkend vermogen op
basis van natuurlijke oliën. Voor
alle soorten parket,
plankenvloeren en ander hout,
binnen én buiten.

High Solid Oil

DevoNatural High Solid Oil is zowel op
commerciële vloeren als op woonvloeren
die intensief belopen worden toepasbaar.
Het product is gemakkelijk aan te brengen
en laat zich goed masseren in open
houtporiën. DevoNatural High Solid Oil is
op alle houtsoorten toe te passen: binnen op
parket, plankenvloeren, kurk, meubelen,
houten wanden enz. Door de
waterbestendigheid ook te plaatsen op
badkamerparket en buiten op alle houtwerk,
tuinmeubelen, terrassen, enz. Ook op
exotische houtsoorten zoals Teak, enz.
§
§
§
§
§
§
§
§

Eén-laag-systeem, klaar voor gebruik;
Met UV+ filter tegen vergeling;
Hoog vaste-stof gehalte;
Voor binnen en buiten;
Ook voor exotische houtsoorten;
Zéér vochtbestendig;
Matte of satijn afwerking;
Aanbrengen en afwerken zonder
aanzetten;
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“Kleuren en beschermen”
in slechts één laag
parketolie!
Zijdewit

Pure

Kalkwit

Kleurloos

Agaatgrijs

Verweerde eik

Vison grijs

Zwart cérusé

De natuurlijke uitstraling van een
geolied parket bekoort iedereen.
De eigentijdse kleuren, de eenvoud in
toepassing en de snelle beloopbaarheid
maken van DevoNatural High Solid Oil de
betere olie in alle opzichten!
Door het hoge vaste stof gehalte en de
unieke moleculaire structuur heeft de vloer
slechts één laag olie nodig. Een extra laag
heeft trouwens géén zin, want eens het
hout verzadigd wordt overtollig product
afgestoten! U kunt uw parketvloer dus zeer
snel afwerken met een laag olieverbruik per
m²!
Met toevoeging van DevoNatural Extra
Hardener is de vloer reeds na 12 uren
belastbaar en wordt de olielaag “nog”
slijtvaster!

Tip: DevoNatural Extra Hardener toegevoegd
aan DevoNatural High Solid Oil triggert het
oxidatief drogingsproces en zorgt voor een
snellere en betere uitharding.

Prepolymeer component voor een
snellere uitharding en hogere
vlekbestendigheid. DevoNatural
High Solid Oil + Extra Hardener is
na 12 uren reeds 100%
belastbaar!

Extra Hardener

DevoNatural Extra Hardener toegevoegd
aan DevoNatural High Solid Oil triggert het
oxidatief drogingsproces en zorgt voor een
snellere en betere uitharding. Parketvloeren
behandeld met DevoNatural High Solid Oil
+ Extra Hardener kunnen reeds na 12 uren
normaal belopen en belast worden. Dit
maakt de combinatie uitzonderlijk geschikt
voor het afwerken van parketvloeren op
bouwprojecten, openbare gebouwen,
horeca zaken, feestzalen, industriële
afwerkingbedrijven, enz. Daar waar men
voor een olie kiest met hoge eisen ten
aanzien van belastbaarheid.
§
§
§
§

100% belastbaar na 12 uren;
Hogere slijtvastheid;
Betere vlekbestendigheid;
Verhoogde chemische resistentie volgens
DIN68861;
§ Binnen én buiten toepasbaar;
§ Zéér vochtbestendig;
§ Aanbrengen en afwerken zonder
aanzetten.

Bijzondere eigenschappen:
De werkzame stoffen in DevoNatural
Extra Hardener bezitten bijzondere
eigenschappen gebaseerd op DCC (Dual
Cure Chemistry) technologie.
DevoNatural Extra Hardener gaat een
chemische reactie aan met de reactieve
groepen in DevoNatural High Solid Oil,
en zal zowel oxidatief, chemisch én
hygroreactief uitharden. DevoNatural
High Solid Oil gemodificeerd met Extra
Hardener bezit de sterke eigenschappen
van een 2 component-olie maar blijft de
goede eigenschappen van een fysisch
uithardende 1 component-olie behouden!

“Onderhoudsproducten” voor DevoNatural
High Solid Oil
Bepaal zelf de kleurdensiteit van uw vloer!
DevoNatural Wood Soap is een reinigende én voedende zeep, die uw
geolied parket voortdurend beschermt en bijkleurt.
Met High Solid Oil Renewer en Intensive Cleaner kunt u gemakkelijk
kleine beschadigingen bijwerken en vlekken verwijderen.
Door het gebruik van de DevoNatural onderhoudsproducten zult u zeer lang
genieten van uw parketvloer, zonder opnieuw te moeten schuren.
Tip: gebruik de DevoNatural Spray Mop met Oiled Floor Cleaner voor een
snel en gelijkmatige reiniging van uw vloer zonder strepen!
Zie ook de DevoNatural onderhoudsfiche voor geoliede parketvloeren.

§ Uw parketvloer werd afgewerkt met
DevoNatural High Solid Oil? Dan heeft u
gekozen voor een natuurlijke parketafwerking
met behoud van het houtuitzicht en
houtgevoel! De met DevoNatural High Solid
Oil afgewerkte vloer is goed beschermd tegen
indringend vocht en vuil. Om deze
bescherming te behouden moet u de
parketvloer regelmatig onderhouden met
DevoNatural Wood Soap!

Wood Soap
Neutrale reinigende en voedende
zeep voor geoliede of
onbehandelde houten vloeren.
Natuurlijke zeep voor reiniging en voeding
van geoliede parket- en plankenvloeren.
Deze zeepoplossing kan ook toegepast
worden als eindbehandeling voor houten
vloeren zoals vuren/grenen, eiken, enz. (op
tropische houtsoorten eerst uittesten.)
§ Kleuren: kleurloos, wit of grijs.
Tip: om verkleuring van uw parketvloer
tegen te gaan kunt u afwisselend met
DevoNatural Wood Soap Clear en
DevoNatural Wood Soap White werken.
De witte zeep geeft een lichte witte
kleuring. Om een te witte kleuring na
herhaald gebruik te vermijden, gebruikt u
afwisselend kleurloze zeep. Zo kunt u zelf
de kleur van uw parket beïnvloeden door
middel van uw onderhoud.
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Intensive Cleaner

High Solid Oil
Renewer

Krachtige reiniger voor het
verwijderen van oude zeeplagen,
polishen en het ontvetten van
sterk vervuilde houten vloeren,
tropische houtsoorten, enz.

Kleurloze of gekleurde vloeibare
natuurlijke onderhoudsolie voor
vernieuwing of plaatselijke
herstelling van bestaande
olielagen.

DevoNatural Intensive Cleaner is toe te
passen vóór het aanbrengen van parketolie,
olievernieuwer of een nieuwe
zeepafwerking. Gebruik dit product alleen
op waterbestendig parket van minstens 14
mm dik. Dit i.v.m. met het gevaar voor
zwellen en krom trekken.

Voor groot onderhoud (jaarlijkse of 2jaarlijkse) vernieuwing van met
DevoNatural High Solid Oil behandelde
parketvloeren, plankenvloeren, meubels,
deuren, enz. Ook voor het plaatselijk
bijwerken van vlekken of beschadigingen.

§ Als vóór-reiniger voor elk type
parketafwerking.
Bijzondere eigenschappen: meer dan
90% biologisch afbreekbaar.

§ Kleuren: kleurloos, kalkwit en vison
grijs;
§ Laag verbruik, +/- 70 m² per liter;
§ Gemakkelijk aan te brengen.

Diluent
Synthetische olieverdunner en
reiniger.
DevoNatural Diluent is een synthetische
olieverdunner die naast het verdunnen van
DevoNatural High Solid Oil ook gebruikt
kan worden voor het manueel ontvetten van
houten, kurk en tegelvloeren, plafonds,
meubels, enz.
Tevens geschikt voor het reinigen van
gereedschap, mop, borstels,
productemmers, enz.
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Oiled
Floor
Oiled
Floor
Cleaner
Cleaner
Klaar voor gebruik “reiniger”
voor toepassing met de
DevoNatural Spray Mop of dweil.
Geschikt voor regelmatig
onderhoud van geoliede parketen plankenvloeren en zuigende
natuursteen vloeren. Reinigt
zonder strepen en geeft extra
bescherming.
Klaar-voor-gebruik reiniger voor geoliede
parket- en plankenvloeren en
zuigende/poreuze natuursteen vloeren.
§ Voedt en geeft bescherming;
§ Klaar voor gebruik, niet meer verdunnen;
§ Ontwikkeld volgens de ecologische
standaard van DevoNatural;
§ Zacht voor de huid;
§ Niet naspoelen;
§ Geen laagopbouw;
§ Reinigt zonder strepen.
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Bijzondere eigenschappen: DevoNatural
Oiled Floor Cleaner reinigt, voedt en
beschermt, en zorgt voor een behoud van
de natuurlijke kleur en glans van de vloer.
Het vormt geen laagopbouw, is speciaal
ontworpen voor regelmatig gebruik en
brengt geen schade aan bestaande
olielagen.
Kies voor de meest ecologische
oplossing: door toepassing met
DevoNatural Spray Mop verbruikt men
veel minder water en veel minder product.
Tip: gebruik de DevoNatural Spray Mop
voor een snel en gelijkmatige reiniging van
uw vloer zonder strepen!

Oiled
Floor
Spray
Mop
OiledCleaner
Floor Set
Voor het snel, handig en
milieuvriendelijk reinigen van
geoliede parket en
plankenvloeren. Zeer geschikt
voor het tussentijds nat en droog
reinigen van kleine tot
middelgrote oppervlakken.
DevoNatural Spray Mop met Oiled Floor
Cleaner voor het snel, handig en
milieuvriendelijk reinigen van geoliede
parket en plankenvloeren.

In de doos:
§ DevoNatural Spray Mop;
§ Vloeistoftank;
§ Microfiber doek;
§ DevoNatural Oiled Floor Cleaner 500
ml;
§ Gebruiksaanwijzing.
Enkel gebruiken op geoliede vloeren!
Gebruik voor andere vloeren DevoNatural
Hardfloor Cleaner.

§ Streeploos reinigen;
§ Snel en handig in gebruik;
§ Rechtstaand werken zonder bukken;
§ Voor nat én droog gebruik;
§ Herwasbare Microfiber mop;
§ Navulbare vloeistoftank;
§ Compact op te bergen;
§ Geen emmer nodig;
§ Ecologisch – weinig waterverbruik;
§ Economisch – laag productverbruik;
§ Ideaal voor trappen.
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Zijdeglans / matte hardwax-olie
op basis van natuurlijke oliën
zoals Tung-olie, lijnolie, sojaolie
en wassen. Voor alle soorten
parket, plankenvloeren en ander
hout.

Hardwax Oil

DevoNatural Hardwax Oil is zowel op
commerciële vloeren als op woonvloeren
die intensief belopen worden toepasbaar.
Het product is gemakkelijk aan te brengen
en laat zich goed masseren in open
houtporiën. Vormt na droging een goed
afsluitende laag tegen indringend vuil en
vocht. DevoNatural Hardwax Oil is op alle
houtsoorten toe te passen: op parket,
plankenvloeren, kurk, meubelen, houten
wanden enz, en ook op poreuze stenen
vloeren zoals terracotta. Door de
waterbestendigheid ook te plaatsen op
badkamerparket en meubelen.
§
§
§
§
§

Gemakkelijk aan te brengen;
Ook voor exotische houtsoorten;
Zéér vochtbestendig;
Matte of satijn afwerking;
Aanbrengen en afwerken zonder
aanzetten;
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DevoNatural Hardwax Oil is een transparante, sneldrogende en weinig
vergelende olie. Door de bijzondere samenstelling ontstaat er een goede slijten krasvastheid van de oliefilm. Een goede behandeling van de vloer zal een
comfortabele water- en vuilwerende laag als resultaat hebben.
Kleurloos

Omdat DevoNatural Hardwax Oil op natuurlijke oliën en wassen is
gebaseerd, dringt deze diep in het hout in, waardoor het hout gezond en
elastisch blijft.
Door toepassing van DevoNatural Hardwax Oil kan het hout beter ademen,
waardoor het vocht uit het hout kan verdampen.
Bijzondere eigenschappen:

Cerusé wit

Parket, en het hout in het algemeen, blijft met DevoNatural Hardwax Oil
elastisch en de oliefilm zorgt voor een hogere slijt- en vlekweerstand.
Producten voor onderhoud, zoals reinigingszeep DevoNatural Hardwax Oil
Cleaner en vernieuwer DevoNatural Hardwax Oil Renewer, houden uw
vloer in optimale conditie en verlengen de levensduur aanzienlijk.
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Hardwax Oil
Cleaner

Hardwax Oil
Renewer

Universele reiniger voor het
regelmatig onderhoud van alle
hardwax- en UV geoliede houten
vloeren, trappen, meubels,
deuren, enz.

Periodiek onderhoudsmiddel voor
Hardwax geoliede vloeren,
gebaseerd op alkyd versterkte
tung-olie, lijnolie, gemodificeerde
soja-derivaten en iso-paraffine.

DevoNatural Hardwax Oil Cleaner is een
universele reiniger voor toepassing op alle
soorten hardwax geoliede vloeren en UV
fabrieks- geoliede vloeren.

DevoNatural Hardwax Oil Renewer wordt
gebruikt als vernieuwer voor alle hardwax
geoliede vloeren. Kan ook ingezet worden
als eindbehandeling na de plaatsing van
fabrieksafgewerkte vloeren, of als tweede
laag op DevoNatural High Solid Oil of
Hardwax Oil bij de behandeling van
nieuwe, of herschuurde houten vloeren.

Doordat DevoNatural Hardwax Oil Cleaner
geen residu achterlaat kan het ook
doorlopend gebruikt worden op eventueel
aanpalende stenen of kunststofvloeren.

§ Gemakkelijk aan te brengen;
§ Geschikt voor alle hardwax- en UV
geoliede vloeren;
§ Aangename dennengeur;
§ Sneldrogend.

§ Ook voor exotische houtsoorten;
§ Matte of satijn afwerking;
§ Verhoogt de waterdichtheid;
§ Verlengt de levensduur en
vlekbestendigheid.
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Traditionele vaste boenwas op
basis van natuurlijke
hoogwaardige wassen zoals o.a.
ruwe bijenwas, carnauba en
candelilla.

Solid Wax

Voor bescherming, voeding en periodiek
onderhoud van houten vloeren, meubels,
balken, deuren, rustieke tegels,
Bourgondische steen, enz.

Oo k geschikt voor stenen vloeren !

§ Geeft geen verkleuring op natuursteen;
§ Goed verwerkbaar bij kamertemperatuur
(pasteus);
§ Gemakkelijk aan te brengen zonder
aanzetten;
§ Versterkt met siliconen voor betere
watervastheid;
§ Blijvend bewerkbaar;
§ Stabiel glanseffect;
§ Zowel machinaal als manueel te
verwerken.
Tevens beschikbaar:
DevoNatural Seal: traditionele,
solventgedragen houtsealer voor tropische
houtsoorten, traditionele parketvloeren, moeilijk
te behandelen oppervlakken en als onderlaag
voor DevoNatural Solid Wax.
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“Parket boenen”

Liquid Wax

De nostalgie voor die mooie, diepe, natuurlijke glans…
Vloeibare,reinigende
onderhoudswas op basis van
natuurlijke hoogwaardige
wassen zoals o.a. ruwe bijenwas,
carnauba en candelilla. Voor
parket, houten meubels en
natuursteen.

Onze overgrootmoeders gebruikten het al met fierheid, en vandaag heeft
boenwas nog niets van zijn charme verloren. Door de natuurlijke basis van
carnauba, candelilla en ruwe bijenwas geeft DevoNatural Solid Wax een
authentieke diepe afwerking en die typische geur…
Vooral antieke parketvloeren en patroonparketten komen hiermee het best
tot hun recht! Met DevoNatural Liquid Wax kan men de geboende vloeren
een reinigende waxbehandeling geven.

Voor reiniging, bescherming, en voeding van
geboende houten vloeren, meubels, balken,
deuren, natuursteen, rustieke tegels,
Bourgondische steen, enz.
§ Geeft geen verkleuring op natuursteen;
§ Lost oude vervuilde boenwas op;
§ Geeft opnieuw kleurdiepte aan oude
geboende vloeren;
§ Goed verwerkbaar bij kamertemperatuur
(vloeibaar);
§ Gemakkelijk aan te brengen zonder
aanzetten;
§ Blijvend bewerkbaar;
§ Zowel machinaal als manueel te
verwerken.
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Sterk voedende, reinigende en
beschermende zeep voor
onbehandelde of geoliede houten
vloeren en poreuze
natuursteenvloeren.

Soap

Natuurlijke zeep voor reiniging en voeding
van geoliede parket- en plankenvloeren.
Deze zeepoplossing kan ook toegepast
worden als eindbehandeling voor houten
vloeren zoals vuren/grenen, eiken, enz. (op
tropische houtsoorten eerst uittesten.)
Tevens geschikt voor het onderhoud van
poreuze/zuigende natuursteenvloeren.
§ DevoNatural Soap onderhoudt
strepenvrij en reinigt zonder lagen op te
bouwen;
§ Zowel voor binnen als buiten;
§ Geeft een natuurlijke aspect;
§ Door regelmatig gebruik wordt het
vloeroppervlak steeds mooier van glans
en dieper van kleur.
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“Parket inzepen”
Wood-feeling volgens de Noorse methode.
Oorspronkelijk ontstaan in de Scandinavische landen wordt het inzepen van
(naaldhouten) plankenvloeren vandaag de dag ook in de rest van de wereld
toegepast.
Met DevoNatural Soap krijgt u een naaldhouten vloer met een typisch
Scandinavische uitstraling! Geen vergeling, geen laag bovenop, geen
ecologisch onvriendelijke producten, …

Oo k geschikt voor stenen vloeren !
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Intensieve houtreiniger op basis
van oxaalzuur om verweerd hout
zijn oorspronkelijke kleur terug
te geven.

Outdoor Woodcleaner

Hardhout dat door langdurige blootstelling
aan het weer vergrijst, kan met
DevoNatural Outdoor Woodcleaner
worden opgeknapt. Het hardhout krijgt zijn
oorspronkelijke kleur terug. Ideaal voor de
jaarlijkse reiniging van hardhouten
terrasvloeren, tuinmeubelen, enz.
§ Brengt uw hardhouten terrasvloeren,
tuinmeubelen, enz. terug tot leven. Haalt
de vergrijzing uit het hout;
§ Sterke werking, op basis van oxaalzuur.
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Tropisch hardhout vergrijst
relatief snel. Indien u de originele
kleur wil behouden, wordt het
hout best beschermd na grondige
reiniging.

“Buitenhout opfrissen en beschermen”
Breng uw buitenhout in topvorm!
Vergrijzing en groene aanslag wegnemen, en de oorspronkelijke kleur
terugbrengen? DevoNatural Outdoor Woodcleaner is een eenvoudig toe te
passen reiniger voor buitenhout, met een ontweringswerking. Het product
gaat de confrontatie aan met alle vervuiling van buiten, met respect voor de
natuur.

Net als terrassen in andere materialen
kunnen houten terrassen vervuilen of
onderhevig zijn aan mosvorming, enz. Voor
een grondige reiniging van verweerd en
vervuild hout gebruikt u DevoNatural
Outdoor Woodcleaner en om vuil en vet te
verwijderen, gebruikt u DevoNatural
Intensive Cleaner!

Een nabehandeling met DevoNatural High Solid Oil is daarna aangeraden
om het buitenhout te beschermen.

Zo nodig licht schuren en/of schrobben met
borstel + zwarte pad +
§ DevoNatural Outdoor Woodcleaner. Toe
te passen vóór het aanbrengen van Devo
Natural High Solid Oil op
vergrijsde/verweerde tuinmeubelen,
terrasplanken, parketten, enz.
§ DevoNatural Intensive Cleaner toe te
passen vóór het aanbrengen van
parketolie of olievernieuwer.
Na droging behandelen met DevoNatural
High Solid Oil “Kleuren en beschermen” in
slechts één laag parketolie!
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Voor meer informatie,
lees ook de technische fiches op

www.devonatural.be
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