
 

 

ONDERHOUDSADVIES VOOR GEOLIEDE HOUTEN VLOEREN  
(natuurlijke en UV-gedroogde olie)  
 

Teka Antique, Deck en Specialties, Lamel Experience Unique, Trend en Allure,  
Gründof Avantgarde geolied 

 
Een vloer met UV-gedroogde olie is kant-en-klaar voor gebruik. Bewerkt u de vloer na installatie niet gelijk 
met onderhoudsolie. De vloer hoeft dan alleen stof- en vuilvrij gemaakt te worden. Wij adviseren u een vloer 
met UV-gedroogde olie na installatie te behandelen met Dumby zeep voor geoliede houten vloeren om de 
vloer daarmee te voorzien van een extra beschermlaag tegen vuil. Met Dumby intensiefreiniger wordt het 
restant van de zeep verwijderd. Wanneer de eerste schrale of doffe plekken  
van de toplaag optreden, bewerkt u de vloer met onderhoudsolie. 
 
Een vloer met natuurlijk gedroogde olie kunt u direct na installatie behandelen met onderhoudsolie. 

 

Dumby zeep voor geoliede houten vloeren (naturel en wit) 

Dumby zeep is speciaal ontwikkeld voor voor het regelmatig reinigen van uw geoliede vloer. Dumby zeep tast de 

afwerklaag niet aan. 

Gebruiksaanwijzing 

Voorbereiding: Voor de behandeling met Dumby zeep naturel / wit voor geoliede houten vloeren dient uw vloer 

schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. We adviseren u een Dumby reinigingsmop en/of Dumby stofwisdoeken in 

combinatie met een Dumby vloerwisser te gebruiken. 

Gebruik zeep 

Goed schudden voor gebruik. Vul twee emmers van 10 liter met handwarm water. Voeg aan één van de emmers 

een kwart liter (1:40) Dumby zeep toe. Goed roeren. Dompel uw Dumby reinigingsmop in de emmer met Dumby 

zeep en wring deze goed uit. Reinig een deel van uw vloer en spoel de vuile Dumby reinigingsmop uit in de 

emmer met uitsluitend water. Herhaal dit tot de gehele vloer gereinigd is. Laat de Dumby zeep 20 minuten 

inwerken en drogen voordat u deze weer normaal in gebruik neemt. 

Let op: niet nabehandelen met water!  

Gebruik geen overvloed aan water op uw houten vloer! Na het reinigen met Dumby zeep, de vloer niet 

nabehandelen met alleen water. Hierdoor wordt de beschermende zeeplaag aangetast. Maak u vloer uitsluitend 

schoon met Dumby zeep en gebruik beslist geen ander schoonmaakproduct. Buiten bereik van kinderen houden. 

Op kamertemperatuur bewaren. 

 

Dumby intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren  

Eigenschappen 

Dumby intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren verwijdert hardnekkig vuil van uw houten vloer. 

Gebruiksaanwijzing 

Voor de optimale behandeling van uw vloer adviseren we u stof te verwijderen met de Dumby vloerwisser en 

Dumby intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren aan te brengen met een Dumby reinigingsmop.  

Goed schudden voor gebruik. Vul twee emmers van 10 liter met handwarm water. Voeg aan één van de emmers 

een kwart of halve liter Dumby Intensiefreiniger toe. Het verbruik is afhankelijk van de vervuiling. Goed roeren. 

Dompel uw Dumby reinigingsmop in de emmer met de Dumby intensiefreiniger en wring deze goed uit. Reinig 

een deel van uw vloer en spoel de vuile Dumby reinigingsmop uit in de emmer met uitsluitend water. Herhaal dit 

tot de gehele vloer gereinigd is en laat de Dumby intensiefreiniger 10 minuten inwerken. Reinig de vloer daarna 

met schoon water (nooit overvloedig water gebruiken).  

 

Let op: combineren met onderhoudsolie!  

De Dumby Intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren tast de Dumby Masterolielaag aan. Breng daarom na 

gebruik van Dumby intensiefreiniger altijd Dumby onderhoudsolie aan! Gebruikt u geen overvloed aan water op 

uw houten vloer. Op kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen.  

 

 



 

 

Vervolg ONDERHOUDSADVIES VOOR GEOLIEDE HOUTEN VLOEREN  

 

Dumby vlekkenverwijderaar voor geoliede houten vloeren 

Eigenschappen 

Dumby vlekkenverwijderaar voor geoliede houten vloeren is speciaal ontwikkeld -op basis van zeep- voor het 

verwijderen van vlekken op onbehandeld, gezeept of geolied hout.  

Gebruiksaanwijzing 

Voordat u met de behandeling begint is het verstandig een stukje te testen op een deel van de vloer dat buiten 

het zicht ligt. Zo controleert u de reactie van de behandeling.  

Goed schudden voor gebruik. Spuit de Dumby vlekkenverwijderaar op de plek en verspreid het gelijkmatig. 

Laat het vervolgens 10 tot 30 minuten intrekken. Bewerk de vlek met een borstel tot deze verdwenen is en 

behandel na met lauwwarm water. Bij hardnekkige vlekken kunt u de behandeling eventueel herhalen. 

Let op: nabehandelen met zeep of onderhoudsolie! 

Als het gereinigde oppervlak volledig droog is, dient u de vloer na te behandelen met Dumby zeep voor geoliede 

houten vloeren of Dumby onderhoudsolie voor geoliede houten vloeren. Op kamertemperatuur bewaren, buiten 

bereik van kinderen.  

 

Dumby onderhoudsolie naturel / wit voor geoliede houten vloeren 

Eigenschappen  

Dumby onderhoudsolie naturel / wit voor geoliede houten vloeren is een kwalitatief hoogwaardig product voor het 

onderhouden van alle geoliede oppervlakken binnenshuis en is in het bijzonder geschikt voor houten vloeren. 

Gebruiksaanwijzing  

Voordat u uw vloer behandelt met Dumby onderhoudsolie naturel / wit voor geoliede houten vloeren, dient u de 

vloer droog, stof- en vetvrij te maken door te reinigen met Dumby Intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren. 

De gebruiksaanwijzing vindt u op de fles van de Dumby Intensiefreiniger. Laat de vloer hierna 24 uur drogen.  

Goed schudden voor gebruik. Breng de Dumby onderhoudsolie naturel / wit voor geoliede houten vloeren aan en 

masseer deze in met een Dumby polishmop of Dumby pluisvrije doek.  

Verbruik: circa 1 liter per 50 m².  

Poets net zo lang tot u een matglanzend effect krijgt. Verwijder eventuele overtollige onderhoudsolie met de 

Dumby pluisvrije doek. Bij een kamertemperatuur van minimaal 18ºC kan de vloer na 4 tot 5 uur betreden 

worden. Na 24 uur is de onderhoudsolie volledig uitgehard. 

Let op: zelfontvlambaar! In olie gedrenkte doeken en schijven enzovoort zijn ZELFONTVLAMBAAR. 

Daarom moeten de doeken en schijven in water uitgespoeld worden, in de openlucht drogen of eventueel 

verbrand worden. Vermijd open vuur bij de verwerking van de olie en laat de kamer goed doorluchten. Op 

kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen houden. 

 

Bovengenoemde producten zijn los verkrijgbaar.  

Tevens bieden wij deze aan in een handige onderhoudsset.  

Er is een onderhoudsset voor naturel geoliede houten vloeren 

en  een onderhoudsset voor wit geoliede houten vloeren. 



 

 

ONDERHOUDSADVIES VOOR GEOLIEDE HOUTEN VLOEREN 

(hardwaxolie) 

Lamel Experience Exclusive 

 

Dumby hardwax onderhoudsolie voor geoliede houten vloeren  

Eigenschappen 

Dumby hardwax onderhoudsolie naturel voor geoliede houten vloeren is een kwalitatief hoogwaardig product voor 

het onderhouden van alle geoliede oppervlakken binnenshuis en is in het bijzonder geschikt voor houten vloeren. 

De hardwax onderhoudsolie beschermt uw vloer tegen beschadiging door wijn, bier, cola, koffie, thee, 

vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1 A. Beschermt tegen speeksel en zweet conform DIN 53160 

en voldoet aan de eisen voor kinderspeelgoed conform EN 71. Bij regelmatig gebruik voorkomt het de vorming 

van loopstraten.  

Gebruiksaanwijzing 

Voordat u uw vloer behandelt met Dumby hardwax onderhoudsolie naturel voor geoliede houten vloeren, dient u 

de vloer droog, stof- en vetvrij te maken door te reinigen met Dumby reiniger voor hardwax geoliede houten 

vloeren. De gebruiksaanwijzing vindt u op de fles van de Dumby reiniger. Laat de vloer hierna 24 uur drogen. 

Goed schudden voor gebruik. Breng de Dumby hardwax onderhoudsolie naturel voor geoliede houten vloeren 

aan en masseer deze licht in met een Dumby polishmop of Dumby pluisvrije doek.  

Verbruik: ca. 1 liter per 70 m².  

Poets net zo lang tot u een matglanzend effect krijgt. Verwijder eventuele overtollige onderhoudsolie met de 

Dumby pluisvrije doek. Bij een kamertemperatuur van minimaal 18ºC kan de vloer na 6 tot 12 uur betreden 

worden. Na 12 uur is de onderhoudsolie volledig uitgehard.  

Let op: zelfontvlambaar! In olie gedrenkte doeken en schijven enzovoort zijn ZELFONTVLAMBAAR. 

Daarom moeten de doeken en schijven in water uitgespoeld worden, in de openlucht drogen of eventueel 

verbrand worden. Vermijd open vuur bij de verwerking van de olie en laat de kamer goed doorluchten. Op 

kamertemperatuur bewaren. Bij reeds geopende verpakkingen kan velvorming optreden. Verwijder dit vel bij 

hernieuwd gebruik. S16 van ontstekingsbronnen verwijderd houden – niet roken! S25 contact met ogen 

vermijden. S2 buiten bereik van kinderen houden. 

 

Dumby reiniger voor hardwax geoliede houten vloeren  

Eigenschappen 

Verwijdert dagelijks vuil en vlekken van uw hardwax geoliede houten vloer.  

Gebruiksaanwijzing 

Voor de behandeling met Dumby reiniger voor hardwax geoliede houten vloeren dient uw vloer schoon, droog en 

stof- en vetvrij te zijn. Hiervoor kunt u een Dumby reinigingsmop en/of stofwisdoeken in combinatie met een 

Dumby vloerwisser gebruiken.  

Voeg een half kopje (circa 75 cc) Dumby reiniger voor hardwax geoliede houten vloeren toe aan 5 liter handwarm 

water. Bij sterke vervuiling gebruikt u iets meer. Reinig de vloer vervolgens met een goed uitgewrongen Dumby 

reinigingsmop. Zorg ervoor dat u de reinigingsmop regelmatig schoonspoelt.  

Let op: niet combineren met andere reinigingsmiddelen! Buiten bereik van kinderen houden. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Bovengenoemde producten zijn los verkrijgbaar.  

Tevens bieden wij deze aan in een handige onderhoudsset.  

Er is een onderhoudsset voor hardwax naturel geoliede houten vloeren  

en  een onderhoudsset voor hardwax wit geoliede houten vloeren. 


