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  VOOR WELKE AFWERKING KIEZEN ? 

Bij een bamboe vloer is de keuze eigenlijk vrij eenvoudig :  

Je gaat voor olie, of je laat de vloer onbehandeld. 

Gebruik bij voorkeur een dunne olie zoals de Galtane 

Verhardende olie. Goed voedend, goed indringingsvermogen. 

Geeft een warme kleur aan je vloer. 

Een gekleurde olie is niet echt een optie, door de grote dichtheid 

van vezel, gaat deze géén effect hebben, geen invloed op de kleur. 

Een oliebehandeling gaat bij bamboe iets sneller opnieuw moeten 

gebeuren als bij hout, vermis de vezels een zeer dichte structuur 

hebben en de olie dus snel “uitgewassen” zal zijn. Reken op een 

onderhoudslaagje na ca 5 jaar.  

Het voordeel is uiteraard dat ook eventuele vlekken snel weer 

verdwijnen, alles heeft z’n voor-en nadelen. Als je je vloer dus niet 

zou behandelen, ga je uiteraard al eens een vlek hebben, maar 

deze 

poets je er na verloop van tijd weer uit. Let wel, je bamboe zal 

gaan verweren en wat grijziger uitzicht krijgen én er zullen kleine 

haarvezeltjes rechtop komen te staan waardoor je na verloop van 

tijd toch lichtjes zal moeten schuren. 

 

 OLIE AANBRENGEN 

 

De olie aanbrengen in een dunne laag met een olierol, kwast of 

mop. 

Goed inboenen (met de hand of machinaal) met een witte pad. 

Overtollige olie wegnemen met een katoenen doek. 

24u laten drogen. 

Indien nodig een tweede maal toepassen (enkel indien je merkt 

dat de bamboe nog olie kan opnemen), eventueel kan je even 

testen met wat waterdruppels of deze indringen, of mooi bol op 

het oppervlak blijven staan. 

 

 ONDERHOUD 

▪ Preventief is het altijd goed om matten te leggen aan de buitendeuren en een vloerbeschemer te leggen bij bijvoorbeeld 

bureaustoelen. Voorzie stoelen en ander meubilair dat verschoven wordt met beschermviltjes en onder planten die op 

de vloer staan een waterondoorlaatbaar schaaltje. 

▪ Zand en vuil werken als schuurpapier. Regelmatig stofzuigen is dus aan te raden. 

▪ Vochig reinigen doe je met een zachte zeep of plantenzeep, geschikt voor geoliede parketvloeren. Af en toe bijvoeden 

kan met een carnaubawas.  Hiervoor kan je Ultranature Reinigingsmelk en Plantenzeep, Faxe Vloerzeep of Galtane 

Carnaubawas gebruiken. 

Gebruik geen groene zeep, allesreiniger , ammonia, chloor, soda of azijn die je vloer(-olie) kunnen aantasten.  

Zoals gezegd zal de vloer na een tijdje wel terug een likje olie kunnen gebruiken, je merkt het snel als de waterdruppels 

die bij het poetsen op de grond terechtkomen, in het oppervlak indringen. Als je dit opmerkt, zo snel mogelijk olie 

aanbrengen. 
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