
Onderhoud instructie voor u houten vloer behandeld met 
Loba olie (VL-96 of VL 95) 
 
Loba olie  
Dit is een olie die in het hout trekt.  
De eerste 6 weken dient u zeer voorzichtig te zijn met vocht of andere 
vloeibare substanties, de olie is nog niet goed uitgehard en vocht ed. 
kunnen dan vlekken vooroorzaken. 
Dweilen mag deze eerste 6 weken niet, wilt u vloer toch een beetje 
beschermen kunt u het beste een dun laagje conditioner aanbrengen. Evt. 
vlekjes kunt u ook met dit middel behandelen 
Het is verstandig om de eerste 8 weken geen kleed op de vloer te plaatsen. 
 
Hoe te onderhouden? 
Om de vloer blijvend optimaal te beschermen dient u de vloer goed te onderhouden dit kan doormiddel van de vloeibare 
olie Leha conditioner wit of naturel. 
 
De Leha conditioneer (onderhoudsolie) het aanbrengen kan met een katoenen doek of boenmachine 
Na het aanbrengen van de olie mogen er geen restjes olie op de vloer blijven liggen, de vloer dient droog gepoest te 
worden 
 
Hoe schoon te maken? 
De vloer kunt u wanneer nodig dweilen met de Leha Clean. 
Is de vloer vies belopen en wilt u groot onderhoud plegen kunt u de vloer schoon maken met de intense cleaner, deze 
cleaner haalt vuil oude was en zeeplagen van de vloer, na dweilen met schoon water is altijd nodig. 
Na een behandeling met de intense cleaner is het aanbrengen van 1 of 2 lagen conditioner noodzakelijk. 
 
Luchtvochtigheid 
Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken. Door deze eigenschap is het van belang dat 
de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer licht zo optimaal mogelijk is. Het goede vochtpercentage voor de houten 
vloer is rond de 55 á 65%.  
In het stookseizoen zal het vochtpercentage lager liggen, er kan dan een kleine kier ontstaan tussen de planken, u kunt dit 
beperken door bakjes water aan de radiatoren te hangen of een luchtbevochtiger in de ruimte te zetten of op een 
houtkachel een ketel met water te zetten. 
 
AANDACHTSPUNTEN 
 Zorg ervoor dat onder stoelen, banken, kasten, tafels ed. waar mee geschoven wordt viltglijders de juiste wieltjes 

of dopjes zitten geschikt voor parket 
 Geen allesreinigers of andere agressieve (schoonmaak) middelen op de vloer toepassen 
 Wilt u de vloer afdekken met een stukloper gebruik dan altijd een schilder vlies, plaats het schilder vlies met de 

viltzijde op de houten vloer 
 Plak geen tape/ plakband op de vloer  
 Bij hardnekkige vlekken ga zelf niet schuren of met agressieve middelen op de vloer, bel of mail met ons voor 

advies 
 
Onderhoudsmiddelen 
Lecol Clean (OH49)  
Lecol conditioner naturel  
Lecol conditioner wit (OH25)  
Lecol intense cleaner (OH27)  
 
Onderhoudsmiddelen kunnen wij ook opsturen voor u, u kunt uw bestelling doorgeven, via onze mail info@houtsnip.nl  
 
Voor het opsturen van de onderhoudsproducten word de porto kosten in rekening gebracht, 
De kosten zijn:   

- Tot 10 kg € 7.50 
 
Deze informatie is ook na te lezen op onze site, www.houtsnip.nl  
 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met ons, wij staan u graag te woord. 
Tel. nr.: 0183 661142 
Mobiel: 06 2189007 
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