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Onderhoudsadvies voor houten vloeren 

 

Onderhoudsadvies voor geoliede houten vloeren 

Hieronder vindt u een overzicht van de gebruiksaanwijzingen voor onze onderhoudsproducten voor 

geoliede parketvloeren, gesorteerd per merk en per product. Vergelijk de merk- en productnaam van 

uw onderhoudsproduct om de gebruiksaanwijzing te vinden die voor u van toepassing is. 

Een overzicht van de aangeboden merken: 

 Faxe 

 Lecol 

 Woca 

 Ciranova 

 

FAXE 

Product Gebruiksaanwijzing 

Active Care 

Active Care Matt 

Active Care Wit 

(voedt en beschermt parket) 

Geschikt voor twee wekelijks onderhoud (af te wisselen met Faxe 

Houtzeep). 

 

Eenmalig onderhoud: 

Bus goed schudden. 

Het parket stofzuigen en daarna  met een dun laagje onverdund 

Lecol conditioner inwrijven met een vod, in de lengterichting van 

het hout.  

De droogtijd van dit product bedraagt 1u, pas dan mag u het parket 

opnieuw betreden. 

 

Twee wekelijks onderhoud: 

Bus goed schudden. 

Verdun Active Care in warm water 1:10, max 1:20. Dweil de 

parket in de lengterichting van het hout met een licht uitgewrongen 

dweil. De dweil telkens uitspoelen in een emmer met proper water. 

Nooit met zuiver water nadweilen. Laat de parket drogen voor het 

te betreden. 

 

(vervolg: zie volgende pagina)  
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Product Gebruiksaanwijzing 

Houtzeep 

Houtzeep Wit 

(reinigt parket) 

 Geschikt voor tweewekelijks onderhoud (af te wisselen met 

Face Active Care / Active Care Matt / Active Care Wit) 

 Te gebruiken: Min. 10 dagen nadat de parket geolied werd 

 

Stofzuig het parket. 

Schud de bus goed en verdun de Houtzeep in warm water 1:10, 

max 1:20. Dweil de parket in de lengterichting van het hout met 

een licht uitgewrongen dweil. De dweil telkens uitspoelen in een 

emmer met proper water. Nooit met zuiver water nadweilen. Laat 

de parket drogen voor het te betreden. 

 

 

LECOL 

Product Gebruiksaanwijziging 

Conditioner 

Conditioner Wit 

(voedt en beschermt parket) 

2x per jaar (afhankelijk van het beloop) onverdund aanbrengen. 

 

Bus goed schudden. 

Het parket stofzuigen en daarna  met een dun laagje onverdund 

Lecol conditioner inwrijven met een vod, in de lengterichting van 

het hout.  

De droogtijd van de olie bedraagt minimum 12u, pas dan mag u het 

parket opnieuw betreden. 

! Pas 8 dagen na het zetten van de onderhoudsolie mag de parket 

schoongemaakt worden met water + Lecol Clean onderhoudszeep. 

Clean  

(reinigt het parket) 

Geschikt voor wekelijks onderhoud. 

 

Meng 50ml Lecol Clean in een halve emmer lauw tot warm water 

en breng de zeepoplossing aan met een zacht uitgewrongen dweil 

in de lengterichting van het hout. 

De dweil elke keer reinigen in een emmer met zuiver water. Nooit 

naspoelen. 

Remover 

(verwijdert vlekken) 

Bus goed schudden. 

Lecol Remover op een vod aanbrengen en de vlek voorzichtig 

wegwrijven. Daarna opnieuw behandelen met Lecol olie of Lecol 

Conditioner. 
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WOCA 

Product  Gebruiksaanwijzing 

Onderhoudsolie  

Onderhoudsolie Wit 

(voedt en beschermt parket) 

2x per jaar (afhankelijk van het beloop) onverdund aanbrengen. 

 

Bus goed schudden. 

Het parket stofzuigen en daarna  met een dun laagje onverdund 

Woca onderhoudsolie inwrijven met een vod, in de lengterichting 

van het hout.  

De droogtijd van de olie bedraagt minimum 12u, pas dan mag u het 

parket opnieuw betreden. 

! Pas 8 dagen na het zetten van de onderhoudsolie mag de parket 

schoongemaakt worden met water + Woca onderhoudszeep.  

Onderhoudszeep 

Onderhoudszeep Wit 

(reinigt parket) 

Geschikt voor wekelijks onderhoud. 

 

Bus goed schudden. 

Meng 125ml Woca onderhoudszeep in een halve emmer lauw tot 

warm water en breng de zeepoplossing aan met een zacht 

uitgewrongen dweil in de lengterichting van het hout. 

De dweil elke keer reinigen in een emmer met zuiver water. Nooit 

naspoelen. 

Supper ontvlekker spray 

(verwijdert vlekken) 

Verstuif regelmatig rechtstreeks op de vlek en laat 10 tot 20 min 

inwerken. Wrijf de vlek voorzichtig weg en behandel na met een in 

lauw water uitgewrongen doek. 

Wanneer de vlek volledig droog is, opnieuw behandelen met olie 

of onderhoudsolie. 

 

 

CIRANOVA 

Product Gebruiksaanwijziging 

Ciranova Parketzeep 

(voedt en beschermt parket) 

Minimaal 1x per maand aanbrengen. 

 

Bus goed schudden. 

Meng 10ml Woca onderhoudszeep in een halve emmer lauw tot 

warm water en breng de zeepoplossing aan met een zacht 

uitgewrongen dweil in de lengterichting van het hout. 

De dweil elke keer reinigen in een emmer met zuiver water. Nooit 

naspoelen. 

 


