HUIS BINNEN

Hoe olie je een parket?
VOORBEREIDING
Voor de voorbereiding heb je een vlakschuurmachine, een stofborstel
of stofzuiger, afplaktape, een niet-pluizende doek en ontvetter nodig.

1

Behandel je nieuw hout: schuur de ondergrond met schuurpapier korrel P220. Reeds geolied hout schuur je licht op met
korrel P280. Is het hout reeds behandeld met vernis of lak?
Verwijder dan alle vernislagen tot op het kale hout. Schuur
steeds in de richting van de houtnerf. Voor grotere ruimtes is
het handig om een vlakschuurmachine te gebruiken.

2

Maak de vloer volledig stofvrij.

3

Ontvet het parket met wasbenzine. Breng de wasbenzine aan
met een niet-pluizende doek en laat goed drogen.

4

Plak de aansluitingen van de plinten met de muur zorgvuldig
af met tape

AFWERKING
Voor het oliën van een parket heb je nodig: roerlatjes, een
verfpotopener, een brede borstel en voldoende niet-pluizende
katoenen doeken of vodden, en Xyladecor Parket Olie.

1

Roer de olie goed op.

2

Start in een hoek van de ruimte. Breng de olie royaal aan met
een brede borstel over een eerste strook parket. Ideaal zijn dit
3 à 4 planken. De olie zal in het hout dringen. Wacht nu 15 à
20 minuten.

3

Na 20 minuten verwijder je alle overtollige olie grondig met
een niet-pluizende doek.

4

Breng vervolgens opnieuw olie aan, over een tweede strook
parket. Wacht opnieuw 15 à 20 minuten, en neem de overtollige olie grondig op met een niet-pluizende doek. Ga zo verder
tot de volledige vloer behandeld is. In de meeste gevallen
volstaat één laag.

5

Om zelfontbranding te vermijden, laat je de gebruikte doeken
opengevouwen opdrogen, of dompel je ze onder in water.

Geniet van je resultaat!

Shoppinglist
VOORBEREIDING





Vlakschuurmachine
Stofborstel of stofzuiger




Niet-pluizende doek




Voldoende niet-pluizende katoenen
Voldoende
doeken of vodden

Ontvetter (wasbenzine)

Afplaktape

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN





Roerlatjes
Verfpotopener

Xyladecor Parket Olie

Brede borstel

Voor meer info

www.xyladecor.be

0800-32.000

