Instructies
GROOT

ONDERHOUD

OLIE

VLOEREN

Groot onderhoud van een geoliede houten vloer is na een aantal jaren noodzakelijk. U kunt ervoor kiezen
om de vloer op te knappen, te reinigen en opnieuw in de onderhoudsolie te zetten. Hierdoor komt de kleur
weer mooi naar boven en maakt u de vloer goed schoon. Eventuele kleine krasjes zullen hierdoor ook
verdwijnen. Hieronder kunt u precies lezen hoe u uw geoliede houten vloer een grote onderhoudsbeurt
kunt geven.

Stap 1 - Voorbereiding
Het dweilen, reinigen en aanbrengen van de onderhoudsolie
dient bij daglicht te worden gedaan.
Zorg ervoor dat zoveel mogelijk alle spullen van uw vloer zijn.
Grote kasten kunt u laten staan, maar losse spullen zijn
beter om even op te ruimen.
Of bij mooi weer de bank en eethoek buiten zetten.
Stofzuig de vloer, zodat er geen vuil (stof, zand etc.) meer op
de vloer ligt.
Doe aanwezige ventilatieroosters open of zet ramen op een
kier. Dit bevordert de droging van de olie.

Stap 2 - Reinigen
Elk olie merk heeft een speciale vloer reiniger waar u de vloer mee kunt schoonmaken (het is dan ook het beste om
bij het eigen olie merk te blijven). Dit speciale reinigingsmiddel is voor het intensief reinigen van zeer sterk vervuilde
olie vloeren.
1. Schud de bus.
2. Voeg 2 kopjes (ca. 200ml) toe aan 5 liter warm water.
3. Dweil de vloer met een licht uitgewrongen vochtige mop (wat natter dan normaal).
4. Laat ca. 15 minuten inwerken.
5. Goed na dweilen met schoon water om zeep- en vuilresten volledig te verwijderen. Gebruik 2 emmers: 1
voor het schone water met intensief reiniger en 1 voor het vuile water.
6. Laat de vloer ca. 4-8 uur drogen.
Om de vloer nog grondiger te reinigen kunt u ervoor kiezen om het reinigingsmiddel met een boenmachine aan te
brengen. Door de warmte en wrijving van de boenmachine komt het vuile beter los.
Het proces wordt dan:
1. Schud de bus.
2. Voeg 2 kopjes (ca. 200ml) toe aan 5 liter warm water.
3. Breng met een dweil een beetje water met reinigingsmiddel aan op uw vloer. Zet de boenmachine neer
op de vloer en boen uw gehele vloer. Boen ongeveer 5 minuten op een stuk en ga dan door naar het
volgende stuk.
4. Laat ca. 15 minuten inwerken.
5. Goed na dweilen met schoon water om zeep- en vuilresten volledig te verwijderen. Gebruik 2 emmers: 1
voor het schone water met intensief reiniger en 1 voor het vuile water.
6. Laat de vloer 4-8 uur drogen.
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Stap 3 - Onderhoudsolie
De Vloer is nu goed schoon gemaakt. U moet nu direct een laagje olie op de vloer aanbrengen. Hiervoor kunt u
onderhoudsolie gebruiken. Deze olie is naturel. Eventueel kunt u hier een pigment aan toevoegen.
1. Schud de bus met onderhoudsolie. Heeft u onderhoudsolie inclusief pigment? De instructies om het
pigment aan de onderhoudsolie toe te voegen vind u hieronder:
2. Werk per stuk (ca. 2 m2). Breng de olie dun aan op een stuk van uw vloer en boen dit met een spons of
de boenmachine goed in.
3. Vervolgens wrijft u de vloer goed droog met een katoenen doek.
4. Ga verder naar het volgende stuk van de vloer en herhaal stap 2 en 3.
Op de stukken die met olie behandeld zijn kan niet meer worden gelopen.
Droogtijd ca. 8 tot 12 uur.

Onderhoudsolie op kleur brengen
Hout verkleurt onder invloed van zon en daglicht. Hierdoor kan het zijn dat uw vloer een andere kleur en
uitstraling heeft gekregen. Daarom is het raadzaam om slechts een gedeelte van het pigment aan de
onderhoudsolie toe te voegen. Hierna moet u de olie goed roeren/schudden. U maakt dan eerst een proefje
op een niet opvallende plaats. Eventueel kunt u daarna nog extra pigment toevoegen.
Waar moet u op letten:
Kleurpigment wat erin zit kan er niet meer uit! Dus voeg het pigment in kleine stapjes toe.
Kleurpigment in onderhoudsolie neemt intensiever op. Om dezelfde kleur te behouden gebruikt u dus
minder pigment (25% - 50%).
Als u meerdere blikken onderhoudsolie heeft is het verstandig de blikken in een schone emmer te
gieten en dan het kleurpigment toe te voegen.
Te veel kleurpigment kan een krijt laag op het hout vormen.
Het kleurpigment en de onderhoudsolie krijgt u niet meer uit uw kleren.

Belangrijk:
Gebruik nooit de olie waar uw vloer de eerste keer mee is behandeld. Deze olie is te dik en dringt niet
goed meer in uw vloer. Gebruikt altijd de onderhoudsolie van hetzelfde merk.
Doeken die u gebruikt heeft voor het oliën kunnen spontaan ontbranden. Hang ze uit en als
ze droog zijn kunt u ze weggooien.
Mocht u twijfelen, neem dan altijd contact op met uw Fairwood.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

Deze instructies zijn slechts bedoeld als een leidraad en
niet als een verplichte omschrijving. Fairwood aanvaardt daarom geen enkele
aansprakelijkheid voor enig gevolg dat direct of indirect voortvloeit uit deze
tips. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het werk dat u
verricht of laat verrichten.
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