Olie-en was behandeling van houten vloeren
Voorwerk:
Nieuwe vloer: zonodig opruwen met schuurpapier korrel 120
stofzuigen.
zonodig ontvetten met citrusverdunning.
Oude vloer:

oude lak - , verf - of waslagen volledig verwijderen met grof
schuurpapier korrel 60
naschuren met korrel 80 en 120 in de richting van de nerf van het hout.
stofzuigen.
zonodig ontvetten met citrusverdunning.

Behandeling:
Impregneerolie LEINOS 240 opbrengen met kwast of roller. Na max. 30 minuten
opnieuw olie opbrengen, met name op die plekken waar de olie in het hout is
getrokken.
Het opbrengen van olie met tussenpozen van max.30 minuten herhalen totdat het
hout geen olie meer opneemt. (deze zgn. ’nat op nat’ behandeling dient het hout
volledig te verzadigen), uiterlijk na 30 minuten intrektijd de overtollige olie met
en schone doek afnemen, er mag geen olie op het hout achterblijven.

Na 24 uur drogen: behandelen met LEINOS 245, een hardend olie- en
wasmengsel. Dun opbrengen en na 15 minuten overtollig olie- en wasmengsel
verdelen/afnemen met schone doek.
Daarna 16-24 uur laten drogen.
Is na bovenstaande behandeling de vloer nog niet geheel effen zijdeglans, maar
nog wat vlekkerig, dan nog een dun laagje L245 opbrengen.

Alleen bij zeer zwaar belaste vloeren: Na 24 uur drogen: vloerwas LEINOS
310 zeer dun opbrengen en goed verdelen (uitwrijven), grote oppervlaktes
bij voorkeur machinaal. Na 12 uur drogen: opborstelen (politoeren) ten
behoeve van een zijdeglans resultaat. Een nieuwe waslaag is na het
opborstelen direct beloopbaar. Maar nog niet volledig uitgehard en dus nog
kwetsbaar.

Onderhoud:
Regelmatig vegen en stofzuigen.
Bij het dweilen geen synthetische reinigingsmiddel gebruiken maar een plantaardige
zeep (LEINOS 930)
Nadweilen met water en een scheut onderhoudsmelk (LEINOS 920)
Vlekken verwijderen met doek of schuursponsje met onverdunde onderhoudsmelk of
olie/was mengsel(LEINOS 245).

Wordt in de loop van de tijd de waslaag wat schraal, dan de vloer goed reinigen en
verrijken met een dun laagje pure onderhoudsmelk of LEINOS 245 (olie/was) . Na droging
politoeren.
Alleen bij groot onderhoud de vloer nog eens dun inwrijven met de harde vloerwas
(LEINOS 310).
Een met (vloeibare) was bijgewekte vloer is net als een nieuwe vloer tijdelijk
kwetsbaarder.

Algemene tips voor de verwerking van Leinos producten:
LEINOS verwerken bij een temperatuur van meer dan 15 graden.
Gereedschap e.d. reinigen met LEINOS citrusverdunning.
De olie-houdende LEINOS-produkten hebben voor het drogen zuurstof nodig;
daarom voor goede ventilatie.

zorg

De met olie of was doordrenkte doeken in water dompelen en te drogen hangen, dit om
broei van de drogende oliën te voorkomen.

Voordelen van de olie-wasbehandeling:
Het natuurlijke uiterlijk van het hout blijft behouden.
Lichte schade ( krasjes of loopsporen ) is gemakkelijk en plaatselijk herstelbaar.
Het oppervlak van het hout blijft ademend en dampopen.
Er vindt geen statische oplading plaats.

