SUPERBELANGRIJKE INFO VOOR
JE VLOER
Beste klant,
Gefeliciteerd met je Houtzwagers vloer!
We hopen dat je zult genieten van de vloer en je terugkijkt op een prettige samenwerking met ons.
Je vloer is behandeld met Lobasol Akzent 100 olie in de kleur ____________________.
De kleur zal gedurende de uitharding van de olie nog wat veranderen.
De komende 3 weken
Kijk de komende 3 weken uit met water, want de olie heeft die tijd ongeveer nodig om volledig uit te harden.
Belasting met water in de tussentijd kan voor nare, moeilijk te verwijderen vlekken zorgen. Begin dus ook pas na 3
weken met het regelmatig onderhoud. Ook dient de vloer in de eerste 3 weken niet afgedekt te worden met kleden
of folie.
Als de vloer op korte termijn zwaar belast wordt, bijvoorbeeld bij een verhuizing, kan de vloer (of kunnen de
‘looppaden’) even afgedekt worden met een kleed (beslist geen bouwfolie of ander materiaal dat niet ademt). Na
het verwijderen van het kleed kan het zijn dat er een soort oliecondens op de vloer ligt, dit moet dan goed
drooggewreven worden (let met de doeken goed op: zie onder Groter onderhoud; Belangrijk 2).
--- alleen als de vloer pas na het leggen is behandeld met olie--De komende 2 dagen
De olie is volgens de fabrikant droog en de vloer dus te betreden na 24 uur (bij een temperatuur van 20°C
en een relatieve luchtvochtigheid van 65%). We adviseren je echter om de vloer 48 uur na het aanbrengen
van de olie niet te betreden. Als je namelijk vuil in de olie loopt, terwijl de olie aan het uitharden is, trekt
het vuil diep in het hout en is het zeer moeilijk te verwijderen.
Onderhoud
Bij een houten vloer hoort natuurlijk ook het onderhoud hiervan. Een goed onderhouden vloer blijft namelijk lang
mooi en onderhoud hoeft echt niet veel tijd te kosten. Als je de vloer onderhoudt zoals hieronder staat beschreven,
kom je in beginsel de komende 10 jaar niet toe aan het moeten schuren en opnieuw behandelen van de vloer.
Klein onderhoud: 1 x per één tot twee weken
Om je vloer te reinigen en in goede conditie te houden, is het verstandig om deze eens per één tot twee weken te
dweilen met Lecol Soap OH23 (bij vloeren behandeld met witte olie is dit Lecol Soap Wit OH23). Dit vind je in het
Houtzwagers onderhoudspakket. Het is een (wit gepigmenteerd) reinigingsmiddel op zeepbasis. Het verwijdert het
vuil van de vloer en voorziet het oppervlak van een verzorgende, beschermende zeeplaag.
Verwerking:

Let op:

Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger. Schud de bus goed en voeg 25-50 ml. zeep toe aan
ongeveer 5 liter warm water. Reinig de vloer vochtig (niet te nat & plasvorming dient vermeden te
worden!) met een uitgewrongen dweil of mop. Vermijd het belopen van de nog zichtbaar vochtige
vloer.
Dweil de vloer niet zonder Lecol Soap Wit en gebruik geen onderhoudsproducten van andere
merken! Deze bevatten namelijk vaak vetoplossers, waardoor de vloer schraal wordt en de vloer
juist sneller zal vervuilen.
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Medium onderhoud: 2-4 x per jaar
Om verschraling te voorkomen (en daardoor vervuiling), is het verstandig om, afhankelijk van de belasting van de
vloer, 2-4 maal per jaar het product Lecol Oilcare OH22 aan te brengen. Dit vind je ook in het Houtzwagers
Onderhoudspakket. Het is een watergebaseerde onderhoudsolie die de vloer voedt.
Verwerking:

Let op :

Reinig de vloer eerst met Lecol Soap OH32, zoals hierboven staat vermeld. Breng, nadat de vloer
weer droog is, de Oilcare met een schone doek of dweil dun en gelijkmatig aan op de vloer.
Voorkom plasvorming. De vloer is weer begaanbaar na 4-6 uur. Het is dus verstandig om het
medium onderhoud te doen, voordat je naar je werk of naar bed gaat.
Met olie gedrenkte doeken in gesloten verpakking, onder water of buiten op een onbrandbare
plaats bewaren.
!!!Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar op zelfontbranding!!!

Groot onderhoud: indien noodzakelijk
Het groot onderhoud is alleen nodig als je met Lecol Soap (Wit) de vloer niet schoon krijgt of als de vloer, ondanks
dat je Lecol Oilcare hebt gebruikt, grauw en vettig blijft en/of snel vervuilt.
Het groot onderhoud houdt in dat je de vloer eerst intensief reinigt met Lecol Intense Cleaner OH27. Hierna moet
de vloer worden behandeld met Lecol Conditioner OH25. Voor vloeren die met witte olie zijn behandeld is dit Lecol
Conditioner Wit OH25. Je kunt deze producten met de gebruiksinstructie uiteraard bij ons bestellen.
Moeilijke vlekken
Heb je een kring van een koffiekopje of een andere vlek die je niet weg krijgt met het klein of medium onderhoud?
Daarvoor kun je het glazen flesje basisolie in je Houtzwagers onderhoudspakket gebruiken.
Verwerking:

Let op 1:
Let op 2:

Schuur de vlek weg met een schuurpapiertje (korrel 100), in de lengterichting van de plank.
Verwijder het schuurstof met een schone doek. Schud het flesje basisolie goed en breng het met
behulp van een schone doek ruim aan op de geschuurde plek. Laat de olie 30 minuten intrekken.
Verwijder de overtollige olie volledig met een schone doek en boen goed uit.
Je blijft nog enkele weken tot enkele maanden een kleurverschil zien. Uiteindelijk zal het
kleurverschil (nagenoeg) verdwijnen).
Met olie gedrenkte doeken in gesloten verpakking, onder water of buiten op een onbrandbare
plaats bewaren.
!!!Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar op zelfontbranding!!!

Onderhoudsproducten nabestellen
De onderhoudsproducten kun je uiteraard bij ons bestellen in de webshop: www.houtzwagers.nl/webshop.
Luchtvochtigheid
Het is voor de houten vloer (en trouwens ook voor mens en dier) van belang om een luchtvochtigheid van tussen de
55% en 65% aan te houden. Daarom heb je van ons ook een luchtvochtigheidsmeter gekregen in je Houtzwagers
onderhoudspakket. In de winter kan de luchtvochtigheid, met name als het vriest, onder de 55% komen. In dat
geval moet de luchtvochtigheid omhoog worden gebracht met behulp van een luchtbevochtiger. Je kunt ze
bestellen in onze webshop.
Let op: een te lage luchtvochtigheid, vooral als de luchtvochtigheid beneden de 50% zakt, zal leiden tot uitdroging
van de plank. Het gevolg hiervan is dat er scheurtjes in de toplaag en kieren tussen de planken kunnen ontstaan en
dat de toplaag van eiken los kan laten van de onderlaag. Dit valt niet onder de garantie.
Ten slotte
We wensen je ontzettend veel plezier met de vloer! Mocht je nog vragen hebben over het onderhoud, over houten
vloeren of over andere belangrijke zaken des levens, schroom dan niet contact met ons op te nemen.
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