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Advies onderhoud olievloer

Inleiding 
Bij een (nieuwe) parketvloer zal u doorgaans 
geadviseerd zijn deze te onderhouden. 
Vloeren welke zijn afgewerkt met Lobasol®  
2K olie kunt u onderhouden met onderhouds 
olie. Door het regelmatig aanbrengen van 
een olielaag zult u de vloer voor vele jaren 
een mooi uiterlijk geven. Daarnaast bespaart 
u geld door het grote onderhoud (kaal schu-
ren en opnieuw afwerken) meestal voor vele 
jaren uit te stellen.

Het aanbrengen van olie dient zeer secuur te 
gebeuren.

Een vloer afgewerkt met Lobalsol® 2K olie 
kan men afwerken middels een onderhouds 
olie.

Oliesysteem 
Bij dit type olievloer zorgt de aangebrachte 
olielaag voor bescherming van het hout. 
Met reiniging en onderhoud zorgt u ervoor 
dat de vloer in topconditie blijft. Een beetje 
aandacht en gebruik van de juiste producten 
(en hulpmiddelen) zorgen er tevens voor dat 
de vloer zonder grote inspanningen tevens 
mooi, schoon en hygiënisch blijft.

Wanneer en hoe vaak je jouw houten vloer moet reinigen en onderhouden is met name afhankelijk van hoe intensief de vloer wordt gebruikt. 
De type afwerking kent ook zijn eigen onderhoud, want een was- en een olievloer vragen in het eerste half jaar wat meer aandacht dan een 
gelakte vloer. Na verloop van tijd zijn echter met name je gezinssituatie en leefgewoonte bepalend voor de benodigde frequentie van reiniging 

en onderhoud. Hieronder vind je enkele tips & adviezen voor het beste onderhoud van jouw vloer. 
 

TIPS ONDERHOUD VLOER 
Om jouw vloer zo goed en zo lang mogelijk in prima staat te houden, dien je zorgvuldig met de vloer om te gaan. Onafhankelijk van het type vloer 
(parketvloer, planken vloer of laminaatvloer) adviseren wij de volgende preventieve maatregelen en tips op te volgen: 
1. Vuil en zand werken als schuurpapier. Stofzuig (met de zuigmond in de borstelstand) daarom de vloer regelmatig of gebruik hiervoor een 
stofwisser. 
2. Plaats bij ingangen, zoals bij voor- en achterdeuren en schuifpuien goede inloopmatten. Jouw parketspecialist kan je de juiste inloopmat 
adviseren. 
3. Let op bij inloop- en andere matten dat hierin geen zogenaamde weekmakers zijn verwerkt. Dit zijn bepaalde grondstoffen die schade 
kunnen toebrengen aan de vloer. 
4. Plaats beschermingsmiddelen zoals viltjes onder tafel- en stoelpoten en ander meubilair dat regelmatig verschoven wordt en/of krassen kan 
veroorzaken; hiermee voorkom je (ernstige) beschadigingen. 
5. Pas op met schoeisel voorzien van naaldhakken: is de zool hieronder versleten, dan kunnen deze putjes in de vloer veroorzaken. 
6. Bij een lage relatieve luchtvochtigheid kan het zinvol zijn om een luchtbevochtiger aan te schaffen om de houten vloer optimaal in conditie 
te houden. Vooral in de winter kan de luchtvochtigheid in huis sterk dalen en kunnen krimpnaden ontstaan. 
7. Plaats plantenbakken met openingen en dergelijke nooit direct op de vloer, maar zet deze bijvoorbeeld op een schaal, zodat er geen 
water op de vloer kan lekken. 
8. Indien je een houten vloer vochtig afneemt, moet dit altijd met een goed uitgewrongen doek of mop gebeuren. Neem je de vloer te nat af, 
dan kan het hout plaatselijk extreem gaan uitzetten of kunnen er bij de naden verkleuringen ontstaan. 
9. Laat ook nooit plassen water of ander vocht op de vloer staan, maar verwijder deze snel.

Onderhoud  
Het onderhoud dient men uit te voeren met  
Lecol Conditioner OH25. Het product dun en 
gelijkmatig aanbrengen middels een doek. 
Droogtijd 3 tot 12 uur een en ander af-
hankelijk van de dikte en de klimatologische 
omstandigheden. De vloer is begaanbaar als 
deze niet meer plakkerig aanvoelt.   
Frequentie: 5 tot 12 maal per jaar.

Let op!  Gebruik alleen reinigingsmidde-
len die geschikt zijn voor geoliede houten 
vloeren en dus niet de normale huishou-
delijke producten. Deze kunnen namelijk 
de onderhoudslaag beschadigen

Let op!  Te veel vocht zal tot zwelling en 
verkleuring van de vloer kunnen leiden. 
Dit kan onherstelbare schade aan uw 
parketvloer te weeg brengen.

Reiniging en onderhoud  
In de eerste 2 à 3 weken de olie volledig laten 
doorharden en dus alleen vegen of stofzuigen. 
Geen vocht op de vloer en ook geen kleden 
plaatsen.

“Dagelijkse” reiniging 
Normale dagelijkse schoonmaak van een 
met olie behandelde parketvloer kan een-
voudig door deze regelmatig te stofzuigen (in 
bostelstand of eventueel voorzien van een 
speciale parketborstel) of met een stofwisser 
voorzien van stofwisdoekjes.  
Stof en vuil werken als schuurpapier en 
dienen daarom direct verwijderd te worden. 
Bij vlekken de vloer lichtvochtig reinigen met 
Lecol Soap OH23 of Lecol Clean OH49.

Periodiek intensief reinigen  
Bij intensief gebruik van de vloer kan 
ernstige(re) vervuiling optreden. Reinig in 
dat geval de vloer met Lecol Intense Cleaner 
OH27 of Lecol Wax Remover OH34. Deze 
producten zijn namelijk uitstekend geschikt 
voor het reinigen van een olievloer. 
Het product dringt dieper door in het vloer-
oppervlak waardoor een diepere en dus meer 
intensieve reiniging plaatsvindt.


