
ONDERHOUDSADVIES

Hollandsche Vloeren® zijn behandeld met twee lagen hardwax-olie die UV-gedroogd is, op basis van natuurlijke was-
sen, harsen en oliën. Deze onderhoudsvriendelijke behandeling zorgt voor een duurzame, bestendige en blijvend elastische 
bescherming. Het product is goed waterafstotend en erg resistent tegen vuil. De meeste vlekken laten zich eenvoudig 
verwijderen. 

Eén van de voordelen van Hollandsche Vloeren® is dat deze gemakkelijk te onderhouden is. Voor de dagelijkse reini-
ging en verzorging kan een bezem, stofzuiger of stofdoek worden gebruikt. Daarnaast wordt aangeraden regelmatig 
vochtig (niet nat) te dweilen met Osmo Wisch-Fix in combinatie met een microvezel dweil. Hiermee worden de dage-
lijkse vervuilingen van de houten vloer uitstekend verwijderd. 

Bijzonder hardnekkige vlekken laten zich eenvoudig verwijderen; wrijf de vlekken in met Osmo Vloeibare Onder-
houdswas en boen deze vervolgens uit.  

Voor een opfrisbeurt kan Osmo Vloeibare onderhoudswas of -spray worden gebruikt. Reinig de vloer hiervoor eerst 
met Osmo Wisch-Fix en laat deze goed drogen. Breng daarna de onderhoudswas of -spray aan met een goede kwa-
liteit microvezel doek. 

TIPS
•  Plaats viltjes onder tafels, stoelen en ander meubilair dat regelmatig verschoven wordt. Hiermee voorkom je 

beschadigingen aan je houten vloer. 
• Leg bij de voor- en/of achterdeur een goede deurmat neer. Zo voorkom je dat het ergste vuil op de houten vloer 

terechtkomt. 
•  Plaats plantenbakken met openingen e.d. nooit direct op de houten vloer, maar zet deze bijvoorbeeld op een 

schaaltje, zodat er geen water op de houten vloer kan lekken. Het water kan kalkplekken veroorzaken op je 
houten vloer.

•  De ideale relatieve luchtvochtigheid voor een houten vloer is 50-65%, hiermee voorkom je dat de vloer gaat 
kieren.

• Het onderhoudsadvies wordt meegeleverd met je vloer, wanneer je dit volgt heb je het langst plezier van je vloer. 
• Plaats nooit direct na installatie een kleed op een gerookte vloer; dit kan een ‘postzegeleffect’ geven, aangezien 

het hout op de plaatsen waar geen natuurlijk licht bij komt niet terugkleurt. Dit geldt voor minimaal de eerste 6 
maanden.


