
Afwerking en Onderhoud 

 

Er bestaan verschillende manieren om uw onbehandelde vloerdelen af te werken. 

Hieronder treft u de meest gebruikte producten. 

 

• Hardwaxolie                Een afwerking op basis van urethaanolie. Deze wordt 

gekenmerkt door gemakkelijke verwerking en onderhoud. Hardwax is plaatselijk 

zeer goed bij te werken met de onderhoudsolie en dus practisch in onderhoud.  

Vandaar ook dat dit deze afwerking zeer populair is. Hardwax is in vele kleuren 

verkrijgbaar. 

 

• Woodfinish                  De afwerking is een watergedragen impregneer. Zeer 

gemakkelijk bij te werken en te onderhouden met Woodrepair. Woodfinish is in 

naturel verkrijgbaar. 

• Vloerolie                      Het woord zegt het al. Deze olie wordt veelal gebruikt bij 

tropisch hardhouten vloerdelen. Gemakkelijk bij te werken en onderhouden met 

dezelfde vloerolie. 

• Projectlak                    TRAELYX lak is een watergedragen parketlak. De 

grondlak isoleert de kleuring van het hout en wordt afgewerkt met een matte 

projectlak. Deze afwerklaag heeft een hoge slijtvastheid en wordt veelal gebruikt 

bij vloeren die zeer intensief gebruikt worden.  

 

 

AFWERKEN MET HARDWAXOLIE  
 

Als de vloer gelegd is, eventueel de noesten opstoppen met houtkit en zaagmeel. 

Ca. 1 uur laten drogen en de noesten apart schuren met een handschuurmachine (korrel 

60 ) 

 

Dan de hele vloer schuren met korrel 60-80-120   Daarna de hele vloer stofvrij maken  

(NIET VOCHTIG!!!) 

 

Hardwaxolie dun opzetten met een platte kwast 

BLIK VOOR GEBRUIK GOED DOORROEREN 

 

1E laag ca. 24 uur laten drogen 

Als de vloer droog is: 

 
Heeft u een grenen 
vloer, breng dan vervolgens nog een 3e laag hardwaxolie aan. 






                                 

 

ONDERHOUD: Onderhoudsolie !!  

BLIK VOOR GEBRUIK GOED DOORROEREN 

Indien nodig onderhoudsolie met een doek aanbrengen op de meest belopen plaatsen. 

 

TIP: 

Maak eerst een proefplankje 

Hardwaxolie is oplosbaar met terpentine 

 

WAARSCHUWING: 

In olie en hardwax gedrenkte doeken,schijven,borstels etc.in water spoelen en in open 

lucht laten drogen.Eventueel verbranden.ZELFONTVLAMBAAR!!!!!! 

 
 
 
 
 

AFWERKEN MET HARDWAX VLOEROLIE 
 

Als de vloer gelegd is, eventueel de noesten opstoppen met houtkit en zaagmeel. 

Ca. 1 uur laten drogen en de noesten apart schuren met een handschuurmachine ( korrel 

60 ) 

 

Dan de  hele vloer schuren met korrel 60-80-120  

Daarna de hele vloer stofvrij maken (NIET VOCHTIG!!!) 

 

Vloerolie dun opzetten met een platte kwast en ca. 1 uur laten drogen.  

BLIK VOOR GEBRUIK GOED SCHUDDEN EN ROEREN 

2E laag aanbrengen met een platte kwast. 

 

Na ca. 2 UUR, als de vloer droog is de 3E laag opzetten bij voorkeur met een doek en ca. 

12 uur laten drogen. 

 

Indien nog niet voldoende verzadigd een 4E laag opzetten op dezelfde manier als de 3E 

laag. 

 

ONDERHOUD:BLIK VOOR GEBRUIK GOED SCHUDDEN 

Indien nodig vloerolie dun met een doek aanbrengen op de meest belopen plaatsen. 

 

TIP: 

MAAK EERST EEN PROEFPLANKJE 

Vloerolie is oplosbaar met terpentine 

 

WAARSCHUWING: 

In olie en hardwax gedrenkte doeken,schijven,borstels etc. in water spoelen en in open 

lucht laten drogen. Eventueel verbranden. ZELFONTVLAMBAAR!!!!!!!  

 

 

De volgende banen kunnen vervolgens gelegd worden op de originele beschermlaag, die 

steeds na het leggen van een of meerdere banen onder de vloerdelen uitgetrokken 

wordt. 
 
 

 



 

 
 

AFWERKEN MET WOODFIINISH 
 

Voorbehandeling: 

 

Als de vloer gelegd is, eventueel de noesten opstoppen met houtkit en zaagmeel. 

Ca. 1 uur laten drogen en de noesten apart schuren met een handschuurmachine ( korrel 

60 ) 

 

Dan de  hele vloer schuren met korrel 120  

Daarna de hele vloer stofvrij maken (NIET VOCHTIG!!!) 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING: 

Goed omroeren voor gebruik 

Wordt onverdund met kwast of roller aangebracht 

Het teveel met pluisvrije doek afvegen 

 

Stofdroog na 30 minuten. Schuurbaar na 4 uur.  

Schuren met korrel 240 en opnieuw een laag aanbrengen 

 

ONDERHOUD: Woodrepair !! 

 BLIK VOOR GEBRUIK GOED SCHUDDEN 

Indien nodig woodrepair met een doek aanbrengen op de meest belopen plaatsen 

 
 

AFWERKEN MULTIPLANK  
 

De hele vloer schuren met korrel 120    

Daarna de hele vloer stofvrij maken (NIET VOCHTIG!!) 

Zorg dat de vloer schoon en stofvrij is, niet vochtig afdoen.  

 

1E  laag hardwaxolie verwerken volgens voorschrift op blik 

 

Na 24 uur: 

 

2E laag hardwaxolie verwerken volgens voorschrift op blik 

 

TIP: 

MAAK EERST EEN PROEFPLANKJE 

Vloerolie is oplosbaar met terpentine 

 

WAARSCHUWING: 

In olie en hardwax gedrenkte doeken,schijven,borstels etc. in water spoelen en in open 

lucht laten drogen.Eventueel verbranden.ZELFONTVLAMBAAR!!!!!!!  

 

 

 

 

http://www.alkenvloeren.be 


