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Onderhoud: Reinigings- en verzorgingshandleiding voor geoliede
parketoppervlakken volgens DIN 18356

Geoliede oppervlakken benadrukken de individuele structuren van de verschillende
houtsoorten. Deze ademende oppervlakken maken indruk door hun natuurlijke uiterlijk.
Uw parket is behandeld met hoogwaardige olieproducten van Hesse. Het overwegend uit
natuurlijke oliën, harsen en wassen bestaande oppervlak is bestendig en duurzaam.
Om lang plezier te hebben van uw parketvloer, dient u op de volgende punten te letten:
Binnenklimaat:
Hout is een natuurproduct - het werkt bij schommelingen van kamertemperatuur en
luchtvochtigheid.
Een evenwichtig, niet te droog binnenklimaat is aan te bevelen, zowel voor mensen als voor
natuurlijke houtoppervlakken.
De kamertemperatuur moet stabiel blijven op 18 - 22 °C en de relatieve vochtigheid op
50 - 60 %.
Te hoge of te lage luchtvochtigheid leidt tot zwellingen in het hout of voegvorming in het parket,
waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.
In de vakhandel zijn hygrometers verkrijgbaar voor het meten van de luchtvochtigheid.
Planten en waterverdampers op radiatoren verbeteren het binnenklimaat.
Kleurverandering van het hout door blootstelling aan licht is normaal en bewijst
de echtheid van het natuurproduct.
Eerste onderhoud (vooral voor gelakte oppervlakken, maar ook van toepassing op geoliede
oppervlakken)
Tijdens het eerste onderhoud wordt er een extra onderhoudslaag op de nieuwe parketvloer
opgebracht. Deze dient als beschermlaag voor de eigenlijke olie- of laklaag en garandeert vanaf
het begin een langere bescherming van het oppervlak.
Reinigingstips:
Droog reinigen
Voor de dagelijkse reiniging van alle geoliede parketoppervlakken volstaat het doorgaans om te
stofzuigen met een parketzuigmond of te vegen met een geschikte bezem.
Nat reinigen bij plaatselijk, hardnekkig vuil
Neem een zachte katoenen doek, een zeem of een geschikte microvezeldoek. Drenk de doek
in water, wring hem uit en reinig de vloer met de licht vochtige doek.
Let bij gebruik van een reinigingsmiddel op de aanwijzingen van de fabrikant over de juiste
concentratie. Sterke huishoudelijke reinigingsmiddelen en schuurmiddelen zijn niet geschikt.
Test op een onopvallende plek of het reinigingsmiddel geschikt is voor de vloer.
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Onderhoudsreiniging
Hierbij wordt het hele oppervlak op gezette tijden schoongemaakt en onderhouden met
geschikte reinigings- en onderhoudsproducten.
Basisreiniging:
Na verloop van tijd hechten resten onderhoudsreiniger en hardnekkig vuil zich aan het
parketoppervlak. Dit resulteert in extreme gevallen tot een smerige, kleverige beschermlaag, die
er niet alleen onverzorgd uitziet, maar ook gevaar op ongevallen met zich kan meebrengen!
Deze hardnekkige vervuiling moet met speciale reinigingsmiddelen worden verwijderd!
Opfrissen/repareren
Geoliede oppervlakken zien er bijzonder uit, maar hebben wel af en toe wat onderhoud nodig.
Vaak zijn de gebruikte oliën zelf ook natuurproducten, die door natuurlijke processen, maar ook
door het gebruik van de parketvloer langzaam afbreken of onder bepaalde omstandigheden
doordringen tot de diepere houtlagen. Daarom moet u het oppervlak tijdig en regelmatig
opfrissen met geschikte middelen!
Onderhoudsreiniging:
Voorbereiding

Verwijder los vuil van het oppervlak.

Waarmee?
Hoe?

Hesse PROTECT-CLEANER PR 90
Bij geringe vervuiling verdunt u de
reiniger met water in de verhouding
1 : 100
(100 ml Hesse PROTECT-CLEANER
PR 90 op 10 l water).
Bij sterkere vervuiling
of voor intensiever onderhoud gebruikt
u een hogere dosering van maximaal
1 : 10
(100 ml Hesse PROTECT-CLEANER
PR 90 op 1 l water).

Wat dan?
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Stofzuiger, bezem, eventueel
vlekken verwijderen.
Deze oplossing licht vochtig
aanbrengen (niet nat) en
afwissen.

Vlekken verwijderen:
Voor bv. koffie, thee, melk, sap,
urine, bloed, water gebruikt u
Hesse PROTECT-CLEANER PR
90
Voor bv. schoensmeer,
voetafdrukken, vet, olie gebruikt u
Hesse OIL-THINNER OV 89

Na droging kunt u het oppervlak weer
normaal gebruiken
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Basisreiniging:
Voorbereiding

Verwijder los vuil van het oppervlak.

Waarmee?
Hoe?

Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91
Bij sterke vervuiling verdunt u de
cleaner met water in een
mengverhouding van maximaal 1 : 10
(100 ml INTENSIVE-CLEANER PR 91
op 1 l water).
Voor het reinigen van HYDROlakoppervlakken of bij geringere
vervuiling gebruikt u een
mengverhouding van 1 : 500
(20 ml INTENSIVE-CLEANER PR 91
op 10 l water).
Vervolgens moet u opnieuw een
onderhoudsverzorging uitvoeren (met
Hesse PROTECT-CLEANER PR 90).

Wat dan?

Stofzuiger, bezem, eventueel
vlekken verwijderen.
Deze reinigingsoplossing moet u
met een licht vochtige doek
aanbrengen en dan nawissen met
schoon water.

Opfrissen/repareren:
Voorbereiding

Waarmee?
Hoe?

Wat dan?

Verwijder los vuil van het oppervlak.
Vervolgens grondig reinigen met
Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91.
(=> zie basisreiniging!)
Hesse PROTECT-OIL OE 52842
Met een spatel opbrengen en na een
korte inwerktijd met de
eenschijfsschuurmachine met wit pad
inwerken. Eventueel overtollige olie
met een geschikte doek verwijderen.
Voor sterker belaste oppervlakken
kunt u de Hesse PROTECT-OIL OE
52842 ook verharden in de verhouding
100 : 4 met Hesse OIL-HARDENER
OR 5180!
Na ca. 1 - 2 dagen kunt u het
oppervlak weer normaal gebruiken.

Stofzuiger, bezem, eventueel
vlekken verwijderen.
Laat het oppervlak goed drogen!
Bij gedeeltelijke verbeteringen/
reparaties: Werk de olie
handmatig in met een fijn
schuurvlies (meestal wit). Neem
overtollige olie af met een zachte
katoenen doek. Voer de laatste
bewegingen uit in de richting van
het vezelpatroon van het hout.

Belangrijk bij alle behandelingen:
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Test de geplande behandeling eerst op een minder zichtbare plek om te controleren of de
gewenste reiniging/verzorging kan worden bereikt. Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Verschillende oliën hebben een verschillende uitwerking op het uiterlijk van het
parketoppervlak! Daarom moet u beslist op een onopvallende plekt testen of het gewenste
effect inderdaad wordt bereikt!
Bewerk indien mogelijk altijd het hele oppervlak, zodat het uniforme uiterlijk van uw parketvloer
behouden blijft.
Veiligheidstip: Zelfontbrandingsgevaar
Bij bepaalde oliën kunnen doeken en schuurvliezen die in de olie zijn gedrenkt vanzelf tot
ontbranding komen. Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Hang doeken en schuurvliezen na gebruik uit op een goed geventileerde plek totdat ze volledig
droog zijn. U kunt ze ook bewaren in een bak water!
Tips om het geoliede oppervlak zo lang mogelijk mooi te houden:
 Voorkom stilstaand water, bijvoorbeeld door een lekkende bloempot, vaas of vochtig servies.
 Voorkom hoge temperaturen, bijvoorbeeld door pannen, brandende sigaretten, kaarsvet etc.
 Voorkom beschadiging door scherpe of spitse voorwerpen.
 Gebruik indien mogelijk geen vloerkleden waarvan de onderzijde uit rubber of latex bestaat.
Deze materialen kunnen leiden tot verkleuringen.
 Gebruik nooit schuurmiddelen of krachtige, sterk alkalische of oplosmiddelhoudende
reinigers. Deze kunnen het oppervlak blijvend beschadigen.
 Wanneer u microvezeldoeken wilt gebruiken, controleer dan eerst of ze geschikt zijn voor
het reinigen van parketvloeren. Ongeschikte microvezeldoeken werken als een fijn
schuurpapier en leiden tot blijvende beschadiging van het olieoppervlak.

Opmerking:
Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van
zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op
geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene
voorwaarden.
Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking
gesteld.
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