
                       Behandelingsadvies geoliede houten vloeren. 

Voordat u de vloer gaat leggen of gelegd wordt, moet het parket minimaal 4 dagen in gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waar 

het parket gelegd wordt.  

De ruimte dient op kamertempratuur te zijn tussen de 16 en 20 graden met een luchtvochtigheid van 40% tot 60%. Te controleren met een 

hygrometer. 

Uw vloer dient direct na het leggen voorzien te worden van een extra laag onderhoud olie. 

Hiervoor moet de vloer volledig schoon en stofvrij zijn. 

Als u de vloer gaat oliën moet de kamertemperatuur tussen de 16 en 20 graden zijn. 

Schud de flacon met onderhoud olie voor gebruik  goed gedurende 2 minuten. 

 

Wat heeft u nodig. 

Een verfbakje waar u de olie in kan doen,  een rollerhouder met lakroller en pluisvrije doeken b.v. oude theedoeken om  de onderhoud olie 

mee in te kunnen boenen. 

 

Hoe te werk gaan. 

Begin met het oliën van de vloer zodat als u klaar bent  de ruimte nog kan verlaten. 

Breng de onderhoud olie aan over de hele lengte of breedte  van de ruimte 3 a 4 planken breed.  

Met 1 liter onderhoud olie doet u ongeveer 50m² 

Laat de onderhoud olie ongeveer 5 min intrekken en boen dan met de pluisvrije doek de olie in. Let op dat er geen overtollige olie resten 

blijven liggen!!! 

Blijf dit herhalen totdat u de hele vloer in de onderhoud olie heeft gezet. 

Het weer betreden van de vloer na het aanbrengen van de onderhoud olie. 

U mag na het aanbrengen van de onderhoud olie de vloer 4 a 5 uur niet betreden. 

Na 4 a 5 uur de eerste 24 uur alleen de vloer betreden met sokken ( geen schoeisel of blote voeten ) dit i.v.m. het uitharden van de onderhoud 

olie. Daarna alleen de vloer betreden met schoon schoeisel, blote voeten of sokken. 

Let op met het weer inrichten van de ruimte, geen meubels verschuiven, alleen verplaatsen doormiddel van  tillen. 

Ook adviseren wij om alle meubels van viltglijders te voorzien om krassen op uw vloer te voorkomen 

Verder onderhoud van uw vloer. 

2 weken na het aanbrengen van de onderhoud olie mag u de vloer voor het eerst gaan dweilen specifiek met Woca zeep 

(geen schoonmaak producten van een ander merk gebruiken). 

Voordat u de vloer gaat dweilen, eerst stofzuigen of droog afstoffen met zachte bezem. 

Voor gebruik de Woca zeep goed schudden. 

Zie verdere gebruiksaanwijzing op achterzijde natuur zeep Woca. 

Uw vloer intensief reinigen. 

Wij adviseren uw vloer gemiddeld een keer in de twee jaar te reinigen met intensiefreiniger van het merk Woca. 

Daarna moet er weer een nieuwe laag onderhoud olie aangebracht worden. Het kan zijn dat dit vaker of minder vaak moet, dat ligt er aan hoe 

intensief de vloer gebruikt wordt. 

 

Zeer belangrijke informatie!!! 

Het is zeer belangrijk dat u de vloer regelmatig dweilt met Woca zeep, gemiddeld eens in de 2 a 3 weken, dit i.v.m. de levensduur van uw 

parketvloer. 

Ook is het zeer belangrijk dat het vochtpercentage in de omgeving waar de parketvloer ligt tussen de 40% en 60% is. 

Dit kunt u doormiddel van een hygrometer zelf controleren. Vooral in de wintermaanden is het belangrijk om dit extra in de gaten te 

houden i.v.m. meer vochtpercentage wisselingen. 

Mocht het nu toch zijn dat het vochtpercentage veel hoger uitvalt, dan kunt u doormiddel van de ruimte te verwarmen het vocht 

percentage weer terug naar beneden brengen. Is het vocht percentage nu veel te laag, dan kunt u doormiddel van waterbakjes aan de 

radiators te hangen en/of luchtbevochtigers in de ruimte te zetten het vochtpercentage weer omhoog brengen. 

Als u het vochtpercentage niet in de gaten houdt kan het zijn dat de vloer onnodig veel gaat werken, dat er scheuren gaan ontstaan in de 

planken zelf of dat de planken gaan delamineren (toplaag laat los van de berken onderlaag). 

Is het zo dat deze gebreken bij u ontstaan, dan komt dat door het vochtpercentage veel te hoog of te laag is of extreme schommelingen in 

het vochtpercentage, hierdoor vervalt de fabrieksgarantie te allen tijden.  

Dat betekent dat u dan zelf verantwoordelijk bent voor de herstel werkzaamheden en de eventuele kosten die daarbij komen. 

Wij wensen u veel plezier met  de nieuwe vloer. 

Heeft u nog eventuele vragen dan kunt u ons altijd telefonisch contacteren.  

 


