
Onderhoudsadvies Floorservice geoliede vloeren 
 
Een geoliede parketvloer heeft een natuurlijke uitstraling en heeft eigenlijk weinig onderhoud nodig. 
Wanneer u plaatselijk schade of matte plekken heeft aan uw vloer, is dit eenvoudig plaatselijk bij te 
werken. 
 
Belangrijk!! 
De vloer zal de eerste 3 à 4 weken nog enigszins vlekkerig tonen. Na volledige uitharding zal dit snel 
minder worden. De vloer de eerste 3 à 4 weken niet vochtig afnemen en oppassen met vocht. Na 
deze 3 à 4 weken de vloer 1 x in de Floorservice onderhoudsolie zetten (zie; in geval van normaal 
onderhoud) 
 
Verwerking Floorservice onderhouds-/reparatie olie 
- Klein plaatselijk reparatiewerk kan met de 
 verdunde hardwax olie (Floorservice onderhoudsolie) worden 
 uitgevoerd. 
- Dep een beetje van de verdunde hardwax olie op de 
 schuurzijde van een huishoudsponsje en wrijf deze in de 
 lengte richting van de houtnerf in op de beschadigde plek. 
- Haal met de sponszijde de overtollige aangebrachte hardwax 
 olie weer van de plek af. 
- De aangebrachte olie zal nu ± 6 – 12 uur moeten drogen, na 
 deze ± 6 – 12  uur zal de plek weer begaanbaar zijn. 
- Na ± 10 dagen zal de gerepareerde plek weer de kleur en 
 glans krijgen gelijk aan de rest van de vloer. 
 
De vloer kan zo nu en dan lichtvochtig gedweild worden met water, met daarin opgelost PH-neutraal 
reiniger (Floorservice parketreiniger). 
 
In geval van groot onderhoud (1 à 2 x per jaar, afhankelijk van het gebruik) de vloer eerst lichtvochtig 
schoonmaken met PH-neutraal reiniger. Hardnekkige vlekken verwijderen met een pannenspons. De 
vloer laten drogen. Daarna de Floorservice olie met een schone katoenen doek (bv. theedoek, 
pluisvrije doek) dun en gelijkmatig aanbrengen. Het is verstandig om de vloer overmatige glans en 
opbouw van olie te voorkomen. De droogtijd bedraagt ca. 6 tot 12 uur. Na 10 dagen is de olie volledig 
uitgehard en kan weer gedweild worden. 
Het verbruik van de Floorservice onderhoudsolie ligt ongeveer op een 70 m². 
 
Enkele handige tips 
!! Let op !!: 
De in olie gedrenkte doeken, schijven, etc. beslist niet in de vuilnisbak gooien, maar in water spoelen 
en in de openlucht uithangen en laten drogen i.v.m. 
!!! spontane zelfontbranding !!! 
Bij droging gaat de olie een chemische reactie aan met zuurstof, waarbij warmte kan ontstaan 
(broeien). 
 
-         Houdt u aan de onderhoudsvoorschriften 
-         Gebruik niet te vaak en te veel olie 
-         Gebruik geen allesreiniger (bv. Groene Zeep, 
         Ajax, Cif, Andy, etc., etc.)!!! 


