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Advies voor het kleuren van oude parket- en houten vloeren met Hesse parketbeits 
 
1. Schuur de parketvloer tot op het ruwe hout (P120). 
  
2.  Meet de vochtigheidsgraad van de vloer (mag niet lager zijn dan 8%). Verhoog de 

vochtigheidsgraad van het hout indien nodig met een plantenspray. Schuur de vloer 
na droging nogmaals (P120). 

  
3.  Controleer de luchtvochtigheidsgraad (mag niet lager zijn dan 30%, idealiter 55 - 

60%). Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger. 
  
4. Behandel kwetsbaar hout vooraf met kleurloze parketbeits (CLEAR-WPB-1000) om 

een ongelijkmatige verdeling van de kleurbeits of de vorming van plekken te 
voorkomen. Breng de WPB 1000 aan (rollen/spuiten) en behandel de vloer met een 
eenschijfsmachine met witte pad tot het hele oppervlak droog is. 

  
5. Laat de kleurloze beits één nacht lang drogen of minstens 16 uur lang bij 20 °C en 

zorg voor voldoende ventilatie. 
  
6. Kleuren: 

Breng de beits (WPB1..kleur) overal aan en zorg dat er zo weinig mogelijk overtollige 
beits is (rollen/spuiten). Behandel de vloer onmiddellijk daarna met een 
eenschijfsmachine met witte pad tot de beits volledig het hout is binnengedrongen. 
Draaisporen van de eenschijfsmachine duiden erop dat u te veel beits hebt gebruikt 
en moeten verder uitgevlakt worden. Bij grote oppervlaktes is het aan te raden om 
de pad tussendoor te vervangen. Bevochtig de pad lichtjes met water om de beits 
beter te kunnen verdelen. Verwijder overtollige beits in de hoeken handmatig met de 
pad.  
Werk voor grote oppervlaktes met z'n tweeën samen. 

  
 Voeg eventueel 5% Hesse Vertrager toe aan de parketbeits indien u een zeer grote 

of onregelmatig ingedeelde oppervlakte dient te bewerken en/of wanneer de 
weersomstandigheden ongunstig zijn, bv. bij hoge temperaturen of lage 
luchtvochtigheid.  
Met Hesse Vertrager heeft u tevens minder kans op overlapping en verkleuring. 

  
7. Laat één nacht lang drogen of minstens 16 uur lang bij 20 °C en zorg voor voldoende 

ventilatie. 
  
8. Overlakken: met alle Hesse parketverzegelingen, bij voorkeur op waterbasis. 

Indien u verzegelt met olie, neemt u de aparte aanbevelingen in acht. 
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Advies over gebeitste en vervolgens geoliede parket- en houtvloeren 

De natuurlijke pracht van een houtvloer wordt in veel gevallen nog versterkt door het 

gebruik van speciaal voor parket en trappen ontwikkelde Hesse parketbeits. 

Combineert u dit met Hesse parketverzegelingen op oliebasis, dan creëert u een 
individueel, exclusief effect op een oppervlak dat aan de strengste eisen kan voldoen. 
Om de kwaliteit van een gebeitste en vervolgens geoliede parketvloer of traptrede op 
lange termijn te behouden, dient u naast de gewone voorbehandeling van de ondergrond 
en de verwerking van de parketbeits met nog enkele andere zaken rekening te houden: 
 
1. Parketvloeren en traptreden zijn oppervlakken die worden gebruikt, gebruikssporen 

zijn op lange termijn niet uit te sluiten! Wanneer die sporen ontstaan, hoe veel er zijn 
en hoe groot, hangt af van wat u ermee doet en hoe intensief en hoe vaak ze belast 
worden. 

  
2.  Gebeitste houtvloeren moeten met een voldoende dikke olielaag beschermd worden, 

bv. met speciaal voor parket / traptreden ontwikkelde Hesse verzegelingen op 
oliebasis. Hoe meer verzegeling aangebracht wordt, des te meer de parketvloer 
bestand is en des te beter de beits de vloer beschermt. Indien u te weinig verzegeling 
aanbrengt, biedt die ook niet voldoende bescherming en kan de beits bv. door vocht 
(poetswater) verkleuren. In het meest extreme geval kunnen de kleur en het 
beitsbeeld veranderen. 

  
3.  Proterra oliën zijn niet geschikt voor gebruik op parketbeits, aangezien ze niet de 

nodige bescherming kunnen bieden. 
  
4. Om de kwaliteit van de houtvloer blijvend te behouden, is het noodzakelijk dat de 

vloer regelmatig, professioneel en volgens de belasting van de vloer gereinigd en 
onderhouden wordt met Hesse reinigings- en onderhoudsmiddelen.  

  
5. Om overal dezelfde kleur te behouden, is het raadzaam om de kleurlaag te herstellen 

of te behandelen nog voordat er schade ontstaat. Daarom is het raadzaam dat de 
vakman die de vloer behandeld heeft regelmatig de kleur komt controleren. Zo kan 
hij zien waar gebruikssporen en schade zullen/kunnen ontstaan en die plaatsen op 
tijd herstellen. 

  
6. Gelieve de productspecifieke technische informatie en de onderhoudsaanwijzingen 

conform DIN 18356 in acht te nemen. 
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Advies voor het reinigen en onderhouden van gelakte en geoliede parket- en 
houtvloeren 
 
Hout is een natuurlijk product, dat onderworpen is aan schommelende kamertemperaturen 
en luchtvochtigheid. Net zoals voor onszelf is ook voor natuurlijke houtoppervlakken een 
gebalanceerd, niet te droog ruimteklimaat aanbevolen. De kamertemperatuur dient steeds 
ca. 
18 - 22 °C en de relatieve vochtigheidsgraad 50 - 60% te bedragen. Een te hoge of te lage 
vochtigheidsgraad zorgt ervoor dat het hout zwelt of krimpt, iets waarvoor de fabrikant 
niet aansprakelijk is. In uw vakhandel kunt u een hygrometer kopen om de 
vochtigheidsgraad te meten. Bloemen en potjes met water aan verwarmingselementen 
verbeteren het ruimteklimaat. Dat het hout verkleurt door de invloed van licht is normaal 
en is een garantie dat u een echt natuurlijk product heeft. 
Het oppervlak van een houtvloer is naargelang van de belasting niet immuun voor slijtage. 
Daarom is het raadzaam dat de vakman die de vloer behandeld heeft regelmatig de vloer 
komt controleren. Zo kan hij zien waar gebruikssporen en schade zullen/kunnen ontstaan 
en die plaatsen op tijd herstellen. 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is het onvermijdelijk dat de bovenlaag afslijt. In dat 
geval kunt u niet anders dan de vloer te herstellen of opnieuw te verzegelen. 
Om de schoonheid van uw houtvloer te behouden, dient u op het volgende te letten: 
1. Maak gebruik van voetmatten om te vermijden dat er te veel vuil op de vloer terecht 

komt. Verwijder zand of ander scherp vuil onmiddellijk. 
  
2.  Plak viltglijders onder stoelen, meubelen, enz. om krassen op de vloer te voorkomen,  

loop ook niet met naaldhakken over de vloer, dat beschadigt de laklaag. 
  
3.  Zorg ervoor dat het natuurlijke product hout nooit gedurende lange tijd vochtig of 

nat blijft, want hout neemt water op en verandert in dat geval van vorm (zwelt). 
Reinig de vloer daarom steeds slechts vochtig (bv. met een uitgewrongen doek). Kuis 
gemorste vloeistoffen (bv. drank) onmiddellijk op, zodat ze niet de kans hebben het 
hout binnen te dringen.  

  
4. Zet uw kamerplanten steeds in een cache-pot! 
  
5. Gebruik geen bijtende of schurende poetsmiddelen! 
  
6. Droog reinigen: 

Gebruik voor de gewone dagelijkse reiniging een droge zachte kamerveger, swiffer, 
stofzuiger of stofdoek. 

  
7. Gebruik voor het nat reinigen en het onderhoud PROTECT-CLEANER PR 90 om de 

schoonheid van uw houtvloer te bewaren: 
Voor het regelmatig reinigen en onderhouden van uw vloer, voegt u het aan uw 
poetswater toe. Poets de vloer met dit mengsel (vochtig, niet nat).  
Onderhoud of regelmatige reiniging: indien de vloer maar een beetje vuil is, gebruik 



Technische informatie 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Parket: tips 
  

 

Stand: 24.09.21 4/4 

mengverhouding 1: 100 (100 ml op 10 l water). 
Indien de vloer erg vuil is of voor intensief onderhoud, gebruikt u mengverhouding 
tot max. 1: 10 (100 ml op 1 l water). 
Verwijderen van vlekken:  
voor koffie, thee, melk, sap, urine, bloed - PR 90 met water. 

  
8. Voor intensieve reiniging, gebruik INTENSIVE-CLEANER PR 91: 

Voor een intensieve reiniging om diverse wasresten te verwijderen of om het 
geoliede oppervlak op een gedeeltelijke herstelling met PROTECT-OIL voor te 
bereiden. 
Controleer of het oppervlak bestand is tegen INTENSIVE-CLEANER voordat u het 
gebruikt! 

 
Opgelet: 
Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige 
research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch 
bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden. 
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld. 
 


