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  TOEPASSINGSGEBIED  

 
Leinos hardwasolie wordt gebruikt voor het slijtvast behandelen van 

houten oppervlakken zoals vloeren en trappen. 

• het natuurlijke uiterlijk van het hout blijft behouden.  

• verdiept de tint van het hout 

• gemakkelijk in onderhoud. 

• het oppervlak van het hout blijft dampopen 

 

 GEBRUIK OP ONBEHANDELD/GESCHUURD HOUT 
 

• De ondergrond schuren tot korrel 120 (ook bij nieuwe hout) 

• Stofvrij maken (stofzuigen). Altijd op schoon, vetvrij en droog hout  

starten;  eventueel het hout  reinigen met een sopje van water en 

Leinos Intensieve Houtreiniger alvorens te oliën. De behandeling niet doen bij minder dan 16°C. 

• Leinos Hardwasolie (natuur/blank/wit) goed schudden voor gebruik en  dun en gelijkmatig aanbrengen met  een rol, mop 

of doek. Eerst dwars op  de nerf en daarna met de nerf mee.  

• 5 à 10 minuten laten inwerken  (bij gekleurde olie: hoe langer je laat intrekken, hoe intenser de kleur wordt)  

• Overtollige olie volledig wegwrijven met een niet-pluizende katoenen vod, zodat er geen olie bovenop het hout verhardt! 

Steeds controleren of er geen olie uit de voegen komt: terug goed droogwrijven! Doe dit zéér zorgvuldig om vlekken te 

voorkomen! 

• Na 16 à 24 uur deze bewerking volledig herhalen vanaf stap 1, ter verzadiging van je hout. Hoe beter je hout verzadigd is, hoe 

onderhoudsvriendelijker deze behandeling! Als je gekleurde olie hebt gebruikt bij de eerste behandeling, mag je nu aan de slag 

met de kleurloze versie. 

 

 PRAKTISCHE TIPS 

 
• Werk in banen van circa 80 cm breed (armlengte), zodat je makkelijk overal bij kan. 

• Gebruik  eventueel overtollige olie voor het volgende gedeelte van de vloer. Opnieuw verspreiden met rol of kwast. Je 

kan deze wegschrapen met een aftrekkertje. Probeer dergelijke hoeveelheden overtollige olie te vermijden en breng de 

volgende keer minder olie aan. 

• Voor grotere oppervlakken werk je best met 2 personen : één persoon brengt de olie aan de tweede persoon wrijft de 

olie in en droogt de overtollige olie op. 

• De olie droogt met behulp van zuurstof uit de lucht : zorg dus voor voldoende ventilatie. 

• Droogtijd tussen elke laag: 16 à 24 u (geen volgende laag beginnen als de vorige laag niet droog is!) 

• Na 72u voorzichtig bemeubelen : pas op: slechts na 7-14 dagen is de olie volledig uitgehard 

 

 ONDERHOUD 
 

• Regelmatig vegen of stofzuigen zodat zand niet kan gaan schuren en slijtage veroorzaken 

• Dweilen waarbij aan het dweilwater een scheut Leinos plantenzeep wordt toegevoegd (1 à 3 doppen in 3 L lauw water) 1ste 

poetsbeurt pas na 6 à 8 weken  

• 1 keer om de 4 à 6 weken dweilen met de Leinos reinigingsmelk (1à 3 doppen/ 3L lauw water). 

• Nooit met detergenten poetsen! 

• Vlekken verwijderen met onverdunde plantenzeep (goed naspoelen). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


