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Natuurlijk, wit, grijs, bruin en 

zwart 

Voor het opnieuw oliën van 

houten vloer en meubels 

Voor het onderhoud van  

geoliede en met was behandelde 

vloeren met een vloermachine 

of handmatig 

Geschikt voor alle geoliede en 

met olie/was behandelde  

vloeren en meubels

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Protego Onderhoudsolie wordt gebruikt voor het opnieuw oliën van houten vlo-

eren en houtwerk in het algemeen. Het produceert een sterk en slijtagebestendig 

oppervlak met verbetering van de houtnerf. Onderhoudsolie natuurlijk zorgt voor 

een gouden kleur terwijl wit de lichte kleur van de eik, es en pijnboom versterkt.   
 
AANBRENGEN VAN HET MATERIAAL:
Breng met een verfroller ongeveer een volledige laag van Pro!-olie aan op 30 - 40 

vierkante meter houten vloer in de lengterichting van de houtnerf. Gebruik een 

vloermachine met wit kussen om de olie in de houtnerf in te werken.

AFWERKING:
Protego Onderhoudsolie levert een mooie satijn-matte afwerking die eenvoudig 

kan worden onderhouden en hersteld. De opnieuw geoliede vloer en houtwerk 

moet worden gereinigd met Protego Zeep voor houten vloeren of Olieververser .  

Een geoliede vloer is zeer duurzaam en gemakkelijk te verzorgen.

* Zorgt voor een langdurige duurzaamheid van de geoliede vloer

* Eenvoudig te reinigen met een Zeep voor houten vloeren natuurlijk of wit

* Geschikt voor alle houtsoorten

* Geschikt voor grote commerciële omgevingen die druk worden gebruikt

PROTEGO  
ONDERHOUDSOLIE 

Onderhoudsolie is geschikt voor alle voorgeoliede binnenvloeren en houtwerk in het 

algemeen. Het gee" het geoliede oppervlak zijn glans terug en maakt het na elke aan-

brenging duurzamer en vlekbestendiger.  Onderhoudsolie kan handmatig of met een 

vloermachine worden aangebracht. 

Werkinstructie:

1. Zorg ervoor dat de vloer of het houtwerk pas is gereinigd met Intensiefreiniger. Zorg 

ervoor dat de vloer volledig droog is voordat u de olie aanbrengt.

2. Schud de #es goed en zorg er bij witte olie voor dat vóór aanbrenging alle witte pig-

menten gelijkmatig zijn verdeeld in het materiaal. Breng 1 liter olie aan op 30 tot 40 m2 

vloer, indien mogelijk met een verstuiver. Laat de olie nu in de houtnerf inwerken via de 

vloermachine met wit kussen of handmatig met wit kussen.

3. Als niet alle olie door de houtnerf werd opgenomen, schraapt u de overtollige olie 

naar het volgende stuk van de vloer of verwijdert u die met katoenen doeken. Ga zo 

verder tot het hele oppervlak een laag hee" gekregen.

4. Polijst nu het hele oppervlak met een wit kussen onder de vloermachine of hand-

matig.

5.  Na 4 uur voordrogen en als de vloermachine met olie hee" gepolijst, kunt u de vloer 

voorzichtig betreden. Als de olie handmatig werd aangebracht, dient u 8 uur te wachten 

voordat u de vloer voorzichtig kunt betreden.

6. Laat het met olie bestreken oppervlak 24 uur drogen. Stel in deze periode de vloer niet 

bloot aan water. Bedek het wandelgedeelte met geribd papier.

7. Gebruik Protego Zeep voor houten vloeren gemengd met water voor regelmatig reini-

gen. Voor het tussentijds opnieuw aanbrengen van olie is Olieververser gemengd met 

water ook een optie.

Risico op zelfontbranding: schuurstof en met olie bedrenkte kledij en kussens moeten 

worden verwijderd door deze onmiddellijk ofwel in water te dompelen of na gebruik te 

verbranden. Risico op zelfontbranding.

Verwijdering: Lege blikken en productafval moeten worden verwijderd volgens region-

ale regels en voorschri"en.
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