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 THEMA 
Vlekken zijn bijna niet te vermijden, zeker niet met kinderen en 
huisdieren in de buurt, of wanneer de houten vloer in de keuken werd 
geplaatst. Gelukkig zijn deze vaak te verwijderen of te behandelen. 
 

RUBBEREN SCHOONZOOLSTREPEN  
Het komt heel vaak voor net nadat er een nieuwe voorbehandelde 
vloer werd geplaatst en er stevige werkschoenen werden gedragen. 
Deze vlekken zijn te verwijderen met een vlakgom. Gom voorzichtig 
over het rubber, samen met het gomsel gaan ze rolletjes vormen. 
Deze kun je opzuigen of opvegen (neem wel een ouderwetse witte 
vlakgom zonder schuurmiddel erin) indien de olie of hardwaslaag 
beschadigd is, is het aan te raden de vloer even met onderhoudsolie te 
behandelen.  
 

 VET-KOFFIE-WIJN-OF ANDERE VLEKKEN 
• Deze kunnen meestal goed of grotendeels verwijderd worden met water en vloerzeep (Bv Faxezeep, Galtane allesreiniger of 

Ultranature Natuurzeep). Volg de aanwijzingen op de verpakking en maak het aan in de aanbevolen verhouding met water en 
boen de vlek weg (boen altijd met de richting van de nerf mee).  

• Wanneer de vlek zeer hardnekkig is, kan je het ook proberen met de Faxe Intensief reiniger voor houten vloeren. Dit middel  
reinigt dieper. Zéker niet vergeten de plaats waar de vlek zat opnieuw te behandelen met een onderhoudsolie! 

• Indien de vlek nog niet weggaat, gebruik je in het uiterste geval een groene pad met de intensiefreiniger. De vloer spoelen met 
een beetje schoon water en direct zeer goed droog maken. Ook hier weer, zéker behandelen met een onderhoudsolie!   

• Glanzende vetvlekken in een olievloer kunnen weggehaald worden door te deppen met doek gedrenkt in schoonmaakazijn. 
Daarna direct schoonmaken met schoon water en droog maken.  

 KLEINE HARDNEKKIGE VLEKKEN  
Vlekken die je met de voorbeschreven methodes niet wegkrijgt, moeten eruit geschuurd worden. Dit kan alleen bij oppervlakkige 
vlekken en zal waarschijnlijk niet werken bij vlekken veroorzaakt door een reactie met het looizuur. 
Schuren kan ter plaatse en niet de hele vloer hoeft geschuurd te worden.  
 
• Schuur met fijn schuurpapier (korrel 120) in de lengterichting van de plank/nerf over de vlek tot je bij het blanke hout bent.  
• Na het schuren moet je de vloer goed stofvrij maken en weer olie/hardwasolie opzetten met een doek, na 5 minuten de plek 

goed droog wijven en dit na een dag nogmaals herhalen.  
 

Het kan zijn dat de geschuurde plek in het begin lichter is dan de rest van de vloer. Dit komt omdat de vloer door invloed van UV al 
wat verkleurd is. Door het schuren van het hout kan het zijn dat de verkleuring eruit geschuurd is. Na verloop van tijd zal ook de 
plek weer bijtinten om te harmoniseren met de rest van de vloer.   
 

 LICHTE EN DONKERE URINE- OF BRAAKSEL-VLEKKEN  
Alle producten die niet PH neutraal zijn, activeren het natuurlijke looizuur in eik en kastanje.  
Goed geolied hout en zelfs vloeren behandeld met lak zijn een beetje poreus;  als er te lang een zuur of basisch product op heeft 
gelegen, zal de vloeistof door de toplaag heen doordringen en het natuurlijke looizuur activeren, waardoor je een lichte of 
donkere vlek krijgt in de vloer. Meestal wordt de vloer door contact met een zuur lichter en door contact met een base donkerder. 
Urine of braaksel kunnen zowel zuurder of basischer zijn. 
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Om de vlek eruit te krijgen zal de vloer plaatselijk moeten worden geschuurd zoals bovenstaand werd uitgelegd. 
 
• Bij een gebleekte vlek kan je best na het schuren de vlek behandelen 

met groene zeep om het gebleekte hout te behandelen. Groene 
zeep heeft een PH waarde van 10 en is een base, daarmee wordt 
het zuur geneutraliseerd en komt de kleur weer een beetje terug. 
Smeer de vlek in met groene zeep en laat het een uurtje intrekken 
(zorg met een kwast of penseel dat alleen de vlek behandeld wordt 
en niet het hout eromheen). Na de behandeling de vloer 
schoonmaken met water en weer behandelen met olie of 
hardwasolie. 

• Bij een donkere vlek zal er na het schuren behandeld moeten 
worden met ontweringswater (oxaalzuur) om het donkere hout 
terug te bleken. Smeer met een penseel of kwast de vlek in met 
ontweringswater en laat het een uurtje intrekken zorg dat alleen de 
vlek behandeld wordt en niet het hout eromheen ; als de vloer niet 
genoeg gebleekt is, de behandeling herhalen. Na de behandeling 
de vloer schoonmaken met water en weer behandelen met olie of 
hardwasolie. 

 WATERVLEKKEN 
• De vloer is net in de olie gezet en is nog niet uitgehard (uitharden van olie gaat normaal binnen 3 weken). Dit zijn vaak witachtige 

vlekken op de olielaag. De oplossing is de vlek even opnieuw behandelen met olie, uitpoetsen en de vlek is weg. 
• De vloer is verwaarloosd en heeft te weinig olie, hierdoor wordt het hout niet beschermd. Als het oppervlakkige watervlekken 

zijn kan je ze eruit krijgen door de vloer opnieuw in de olie te zetten. Als het diepere donkere vlekken zijn kan je de vlekken 
eerst behandelen met ontweringswater (oxaalzuur) en daarna de vloer opnieuw in de olie zetten. Doe dit door eerst de te 
behandelen plank kaal te schuren en dan een in oxaalzuur gedoopte doek op de vlek te leggen. Kijk na een uur of de vlek al is 
weggetrokken, zo niet herhaal het nog een keer,  

• Bij echte diepe blauwe watervlekken is er een grote kans dat de vlek er niet 100% uitgaat.  
• Een gerookte vloer niet met ontweringswater behandelen, omdat het dan ook het roken teniet doet. 

 VLEKKEN VOORKOMEN 
• Maak een vlek zo snel mogelijk schoon, dan is de kans op een blijvende vlek minimaal. Ook als bijvoorbeeld een huisdier ’s 

nachts een ongelukje heeft gehad is het beter om deze ’s ochtends goed schoon te maken en indien nodig te boenen met 
een geschikte zeep (Bv Faxezeep, Galtane allesreiniger of Ultranature Natuurzeep). Als er al verkleuring van eik of kastanje is 
opgetreden, dan liefst direct behandelen met ontweringswater. 

• Wees voorzichtig met een nieuw geoliede vloer. Een geoliede of gewaste vloer is na het aanbrengen vaak al naar 12uur droog en 
beloopbaar. Toch duurt het vaak 3 weken voor dat de olie/was goed is uithard en bestendiger is tegen water en vlekken. Dit 
geldt ook voor bijgewerkte plekken waar een nieuwe olielaag op is gegaan.  

• Onderhoud de vloer regelmatig met vloerzeep en de juiste onderhoudsolie of vloermelk. Een goed onderhouden vloer is beter 
beschermd tegen vlekken.  

 

 


