
 

 

Onderhoudsadvies Dennebos Flooring   

Al onze vloeren worden afgewerkt met onze eigen Dennebos industriële hardwaxolie.  De basis van 

onze hardwaxolie bestaat uit hoogwaardige natuurlijke grondstoffen, benadrukken de natuurlijke 

structuur van hout, is micro poreus, zijdeglanzend, krasvast, vuil- en waterafstotend en heeft een UV-

block, waardoor deze minder vergeelt. De olie is bestand tegen transpiratievocht en speeksel, 

volgens DIN 53160 en voldoet aan de Europese norm EN 71-3 “ Veiligheid (kinder-)speelgoed ”.  

Direct nadat de vloer is gelegd dient men de vloer eenmaal na te behandelen met Dennebos 

onderhoudsolie transparant of wit, afhankelijk van de te bewerken vloer.  

Afhankelijk van de intensiteit/belasting van de vloer volstaat het dagelijkse onderhoud met 

stofzuigen (op borstel) of door de vloer af te nemen met een wisser (microvezel).   

Daarnaast kunt u uw vloer wekelijks reinigen met Dennebos Parketreiniger. Dennebos Parketreiniger 

is dusdanig van samenstelling dat deze, bij juist gebruik, de geoliede afwerklaag niet aantast en geen 

zeepresten achterlaat.   

   

Let op:    

- Dennebos onderhoudsolie wit alleen gebruiken voor vloeren die als laatste behandeling een witte 

olie krijgen.  

- Voor een optimale droogtijd dient U te zorgen voor voldoende ventilatie! De temperatuur in de 

betreffende ruimte dient tussen de 15° en 22° Celsius te zijn. De relatieve luchtvochtigheid dient 

tussen de 45% en 65% te zijn.  

- De eerste 14 dagen zijn geolied vloeren het kwetsbaarst, omdat de olie nog niet volledig is 

uitgehard. Voor een volledig goede uitharding dient U de eerste 14 dagen de vloer zoveel mogelijk te 

ontzien. Wees uitermate voorzichtig met water en vocht!  

- Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, deze laten over het algemeen een filmlaag achter die 

niet meer te verwijderen is of tasten de hardwaxolie laag aan.   

- De met olie doordrenkte doeken kunnen zelfontbranden! Deze doeken in een emmer met water 

leggen, daarna kunnen de doeken met het gewone huisvuil weg gegooid worden. 

 

  

   



 Uw houtenvloer met weinig moeite mooi houden.  

   

Onderhoudstips:  

  

• Wacht minimaal 24 uur alvorens u de meubels plaatst.  

• Plak onder alle meubels stukjes vilt, of stukken vloerbedekking. Hiermee voorkomt u krassen               

en beschadigingen als u de meubels verplaatst. 

• U mag de vloer de eerste twee weken niet afdekken, de Hardwax-olie heeft twee weken de 

tijd nodig om goed en volledig uit te harden.  

• De eerste 2 weken mag u de vloer alleen maar stofzuigen of met wisdoekjes schoonmaken, 

niet met water afnemen.  

• Wacht minimaal 3 - 6 maanden met het leggen van tapijten en/of vloerkleden, om 

verkleuring te voorkomen.  

• Zorg voor een goede inloopmat (schoonloopmat), zowel binnen als buiten, bij voor- en 

achterdeur. Zo voorkomt u dat er zand e.d. van buiten meegenomen wordt naar binnen, 

hierdoor krijgt u minder snel krassen en beschadigingen op uw vloer.  

  

  

Onderhoudsadvies: 

 

• Maak uw vloer dagelijks zo droog mogelijk schoon, stofzuigen op borstel of nog beter met 

wisdoekjes (bijv. swiffer of microvezel doeken). Als u dit regelmatig doet zult u zien dat u vloer 

minder snel slijtage plekken vertoont. 

• Absoluut niet te nat dweilen. Dit gaat ten koste van de levensduur van uw vloer. Van water en 

schoonmaakmiddelen wordt een vloer schraal, waardoor deze sneller vuil aantrekt met als 

gevolg meer en snellere slijtage. 

• Indien nodig, kunt u de vloer afnemen met een uitgewrongen doek met warm/heet water, 

vermengd met Dennebos parketreiniger. Dennebos parketreiniger reinigt zeer goed en voedt 

tevens het hout, hierdoor wordt de vloer niet schraal.  

• Als u iets laat vallen of morst, dient u dit direct schoon te maken met een uitgewrongen doek 

met warm water eventueel vermengd met Dennebos parketreiniger, nadien droogwrijven. 

• Vlekken of schoenstrepen kunt U eventueel verwijderen door de Dennebos Parketreiniger puur 

aan te brengen op een pluisvrije doek en vervolgens de vlek in de nerfrichting van het hout uit te 

wrijven. Na behandeling direct afnemen met lauw water en vervolgens drogen. 

• Indien de vloer niet meer voldoende gevoed wordt met Dennebos reiniger en/of slijtage plekken 

vertoont dient men de vloer te behandelen met Dennebos Onderhoudsolie wit of transparant 

om het hout weer te verzadigen. 


