	
  

Advies “opschuren en oliën van een nieuwe parketvloer”
Een geolied parket behoudt zijn natuurlijke uitstraling. Hieronder lichten wij een algemene werkwijze toe voor het opschuren en oliën van een nieuw
parket. Gelieve steeds de technische fiche van het gebruikte product te consulteren alvorens u de werken aanvangt! De hieronder beschreven
werkwijze is tevens gebaseerd op onze eigen jarenlange ervaring, maar uiteraard kan de Plankerij niet verantwoordelijk gehouden worden indien er bij
zelfplaatsing iets misloopt of indien de bekomen vloer niet aan uw verwachtingen voldoet.

Opschuren van een nieuwe parketvloer
VOORBEREIDING:
Maak de vloer eerst volledig vrij en stofzuig eens grondig. Losliggende steentjes en spijkertjes kunnen tijdens het schuren immers gevaarlijk zijn of
kunnen krassen in parket veroorzaken.
SCHUREN:
Een nieuwe, onbehandelde parketvloer wordt best lichtjes geschuurd alvorens deze te behandelen met olie om eventuele lijmresten of vuil te
verwijderen en om kleine krassen weg te schuren. Het opschuren van een plankenvloer gebeurt best met behulp van een Woodboy. Tussen de
zwarte, harde schijf van de Woodboy en het schuurpapier, dient steeds een zwarte pad geplaatst te worden !
• Samengesteld parket: eerst schuren met schuurpapier korrel 120, daarna met korrel 150
• Massief parket: eerst schuren met schuurpapier korrel 100, daarna met korrel 120. Opgelet: grote oneffenheden kunnen niet weggeschuurd worden
met een Woodboy (gebruik in dat geval een bandschuurmachine).
Per schuurpapier kan u ongeveer 20 min schuren, daarna gebruikt u de achterzijde ofwel een nieuw papierschuurpapier.
Zorg voor een gelijkmatig schuurpatroon en let erop dat schuurstrepen en lijmresten uitgeschuurd zijn alvorens te starten met oliën. Na het oliën
zullen deze namelijk sterker zichtbaar zijn dan voor het oliën.

Olien van een geschuurde parketvloer
Ideaal is om voor grote oppervlakken gebruik te maken van een Woodboy-machine voor het inmasseren van de olie. Indien manueel wordt gewerkt
kan men best geen te grote oppervlaktes tegelijk aanpakken.
VOORBEREIDING
Maak de vloer eerst volledig vrij en stofzuig eens grondig. Lees aandachtig de voorschriften van de gebruikte olie. Zorg ervoor dat u de olie goed
oproert en mengt zodat een gelijkmatige kleur bekomen wordt. Voeg de eventuele verharder in de juiste verhouding toe. Houd er rekening mee dat
olie waar verharder aan werd toegevoegd, niet meer bewaard kan worden: meng dus enkel de hoeveelheid die u zal gebruiken.
Wij adviseren u tevens om eerst een kleurtest te doen (bijvoorbeeld op enkele stukjes snij-afval) om u er van te vergewissen dat de gekozen olie-kleur
aan uw wensen voldoet.

	
  

	
  

MANUELE WERKWIJZE:
Zorg ervoor dat je telkens met 2 (of meerdere) doeken werkt.
Drenk de eerste doek rijkelijk in de olie en wrijf je de vloer hiermee in. Laat de olie gedurende een tijdje intrekken: maximum een 5-tal minuten (ingeval
van olie met verharder) tot 20 min (ingeval van olie zonder verharder).
Voordat de olie begint te drogen (dan wordt deze korrelig), neemt u de tweede propere doek om de olie verder in te masseren en eventueel overtollige
olie weg te halen.
MACHINALE WERKWIJZE:
Strijk een gedeelte van de vloer in met olie. Werk in kleinere oppervlaktes (enkele m²) waarbij u op 25% van deze oppervlakte olie aanbrengt met
behulp van een rol of blokborstel. Zorg ervoor dat je werkt in de richting van de planken en giet nooit olie rechtstreeks op uw vloer. Breng de olie aan
op de vlakke stukken van de planken (best niet in de groeven)
Verspreid de olie dan over de oppervlakte met behulp van de rode pad. De pad zal de olie beter verdelen en door de wrijving wat opwarmen waardoor
ze dunner vloeibaar wordt en beter indringt in het hout. Doe dit in de hoeken of aan de zijkanten waar je met behulp van doeken / vodden (daar kan je
namelijk niet komen met de Woodboy).
Laat de olie terug een tijdje intrekken: maximum een 5-tal minuten (ingeval van olie met verharder) tot 20 min (ingeval van olie zonder verharder).
Voor de olie begint te drogen (wordt kleverig), masseer je de olie verder in het hout met behulp van de woodboy en de witte pad.
Herhaal deze procedure voor de rest van de oppervlakte: werk dus steeds in kleinere stukken van enkele m².
Opgelet:
-

Voor kleinere oppervlaktes (< 50 m²) kan u in plaats van de combinatie rode/witte pad ook gebruik maken van 1 beige pad.
Een gebruikte pad mag u niet omdraaien om de achterzijde te gebruiken (aangezien u de Woodboy dan zou beschadigen)
Zorg er bij beide werkwijzes voor dat alle nog resterende, overtollige olie ingemasseerd is met de Woodboy of afgenomen is met vodden. Indien dit
niet of onvoldoende gebeurt , zal de nog resterende olie een blijvende film vormen (plaatselijk) die niet volledig uitdroogt en waar vuil blijft inkleven, of
zorgt dit voor blinkende vlekken. Zorg er anderzijds ook voor dat u geen stukken ‘vergeet’ te behandelen!
NA HET OLIEN:
Laat de olie gedurende voldoende lange tijd uitdrogen (volg de aanwijzingen van de fabrikant) alvorens je deze beloopt - meestal na ongeveer 12 uur.
Let in elk geval op met water. Dit zorgt bij onvoldoende uitgedroogde olie voor vlekken die zeer moeilijk te verwijderen zijn. Houd er ook rekening
mee dat de volledige uitharding van de vloer 1 of meerdere weken neemt: let dus op met het verschuiven van zware meubels !
De vloer zal de eerste 3 à 4 weken nadat deze voor het eerst is behandeld met olie nog enigszins vlekkerig zijn, dit geldt vooral bij witte of grijze olie.
Na volledige uitharding en enkele poetsbeurten zal dit snel minder worden. De vloer mag de eerste 2 weken echter niet vochtig worden afgenomen.
Algemene veiligheidsvoorschriften

•
•
•

Draag tijdens het opschuren van je parket een stofmasker en vermijdt contact van huid en ogen met oplosmiddel.
Zorg tijdens het werken met olie voor voldoende verluchting.
Laat gebruikte doeken (olie) apart en open drogen. Deze kunnen spontaan ontbranden indien ze op een hoop worden gelegd.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons !

	
  

