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Het onderhoud van geolied parket 

De charme van een Kroon Parket-vloer behandeld met olie is dat deze eigenlijk bijna geen onderhoud 
nodig heeft. Wanneer u plaatselijk schade heeft of er matte plekken zitten op uw vloer, is dit 
eenvoudig plaatselijk bij te werken door een dun laagje onderhoudsolie aan te brengen. 

De vloer zal de eerste 3 à 4 weken nadat deze voor het eerst is behandeld met olie nog enigszins 
vlekkerig zijn. Na volledige uitharding zal dit snel minder worden maar de vloer mag de eerste 3 à 4 
weken niet vochtig worden afgenomen. Na deze 3 à 4 weken de vloer één maal in de onderhoudsolie 
zetten.  

Het aanbrengen van de onderhoudsolie 

In geval van normaal onderhoud (1 à 2 maal per jaar afhankelijk van het gebruik) de vloer eerst 
schoonmaken (lichtvochtig) met water met daarin PH-neutrale reiniger opgelost. Na het drogen de 
onderhoudsolie met een schone katoenen doek (bijv. theedoek) de olie dun en gelijkmatig 
aanbrengen. Het is verstandig om de vloer na het oliën na te wrijven met een schone droge katoenen 
doek. Dit om overmatige glans en opbouw van olie te voorkomen. Het verbruik van de onderhoudsolie 
ligt ongeveer op 70 m² per liter. 

Let op: De in olie gedrenkte doeken, schijven etc. in water spoelen en in de openlucht uithangen en 
laten drogen in verband met zelfontbranding. De natuurlijke oliën zullen uitharden waar warmte bij 
vrijkomt. Door deze warmte kan een katoenen doek zelf ontbranden (broeien) met alle gevolgen van 
dien. 

Klein plaatselijk reparatiewerk kan met de verdunde onderhoudsolie worden uitgevoerd. Dep een 
beetje van de verdunde onderhoudsolie 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 onderhoudsolie weer van de plek af. De aangebrachte olie zal nu ± 8 uur moeten 
drogen, na deze 8 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. 

Reinigen 

De vloer kan licht vochtig (met een goed uitgewrongen doek) worden afgenomen met een mengsel 
van water en Parket Groep Nederland PH-neutrale reiniger. Het is verstandig dit niet te vaak te doen 
omdat er bij het afnemen van de vloer altijd een klein gedeelte van de olie wordt aangetast. Hierdoor 
zal de vloer eerder opnieuw in de olie moeten worden gezet. Een met olie verzadigde vloer zal minder 
snel vuil aantrekken dan een vloer die dagelijks lichtvochtig wordt afgenomen ! 

Tips voor geoliede vloeren 

• Gebruik niet te vaak en te veel olie.  
• Gebruik geen allesreinigers als groene zeep, Ajax, Cif en Andy.  
• Zorg ervoor, dat u direct bij voor- of achterdeur een goede inloopmat plaatst. Zo voorkomt u 

dat het vuil op de vloer komt.  
• Plaats plantenbakken met openingen en dergelijke nooit direct op de vloer. Zet ze bij voorkeur 

op bijvoorbeeld een schaal, zodat er geen water op de vloer kan lekken. Het water kan 
kalkplekken veroorzaken en het hout beschadigen.  

• Vuil, zoals zand, werkt als schuurpapier op de vloer. De vloer wordt hierdoor onnodig 
beschadigd. Verwijder dit vuil dus altijd zo snel mogelijk.  

• Met goed onderhoud voorkomt u snelle slijtage van uw vloer.  
• Een vloer is een gebruiksvoorwerp. Lichte beschadigingen en deuken doen zeker geen 

afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van uw vloer.  
• Plaats onder tafels, stoelen e.d. viltjes; hiermee voorkomt u ernstige beschadigingen.  
• Pas op met schoeisel voorzien van naaldhakken; is de zool hieronder versleten, dan kunnen 

er snel putjes in de vloer ontstaan.  
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• Bij lage luchtvochtigheid is het zinvol een luchtbevochtiger aan te schaffen.  


