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HG vlekbestendige vloerolie white wash  
 
HG vlekbestendige vloerolie white wash is een voedende olie op basis van de Chinese 
tungolie en andere natuurlijke, oogstbare grondstoffen voor ongelakte houten 
vloerdelen, parket en kurk. Dit product impregneert, geeft voeding en beschermt tegen 
vuil en vlekken van water of andere vloeistoffen. Geeft hout de natuurlijke uitstraling, 
verdiept de kleur niet en accentueert de houtstructuur door de nerven en noesten een 
volle witte tekening te geven. 100% oplosmiddelvrij, en volledig biologisch afbreekbaar.  
 
Gebruiksaanwijzing: 
1. Ondergrond moet ongelakt, schoon, stof-, vet-, was- en polishvrij zijn. Indien de vloer 
gelakt is, moet deze goed geschuurd worden. Indien de vloer in de was staat, moet de 
was verwijderd worden (met bij voorkeur HG "parket wax remover") en ook goed 
geschuurd worden. Kurkvloeren mogen niet geschuurd worden.  
 
2. HG "vlekbestendige vloerolie white wash" goed schudden voor gebruik. 
 
3. De olie dun aanbrengen met een niet pluizende doek.  
 
4. Niet meer oppervlak behandelen dan in ca. 1 minuut in te smeren is.  
 
5. De olie laten intrekken en na ca. 1 minuut overtollige olie uitwrijven.  
 
6. Olie ca. een half uur laten drogen voordat tweede behandeling mogelijk is. Lappen 
gebruikt voor de toepassing kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen.  
 
7. Tweede behandeling alleen uitvoeren als de ondergrond nog niet verzadigd is.  
 
8. Na 24 uur is de vloer beloopbaar en na 3 dagen weer volledig belastbaar. 
 
Verbruik: ± 20m2 per liter, afhankelijk van de zuigkracht van de houtsoort.  
 
Onderhoud:  
• Gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk verwijderen (wijn, koffie, water etc…).  
• De vloer kan gereinigd worden met HG "vloerolie reiniger".  
• Hardnekkige vlekken en/of intensieve vervuiling verwijderen met HG "vloerolie 
'intensief' reiniger".  
• Voor het bijwerken van beschadigingen (kaal gelopen plaatsen) en/of krasjes kan HG 
"vlekbestendige vloerolie white wash" plaatselijk worden toegepast.  
 
Attentie:  
• Met de olie verkrijgt men het beste resultaat met betrekking tot droging (en 
eigenschappen) bij een temperatuur van 15-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 
50-80%. Ventileren bevordert de droging. Onder ongunstigere omstandigheden dient 
men rekening te houden met een langere droogtijd.  
• Na opening ± 1 jaar houdbaar, mits bewaard in gesloten verpakking.  
• Absorberende materialen (lappen e.d) die in aanraking zijn gekomen met 
dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte 
materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de 
gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in 
een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband 
met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige 
materialen ontraden. 
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Voorzorgsmaatregelen:   
• Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
• Handschoenen dragen tijdens verwerking.  
• Niet blootstellen aan vuur/hitte.  
• Niet eten en drinken tijdens verwerking. 
 
• Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777  
 
• Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu 
 
REINIGINGS- OF ONDERHOUDSVRAGEN? www.HG.eu 


