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 REINIGEN EN ONDERHOUD – VISGRAAT AFGEWERKT MET OLIE  
 

REINIGEN EN ONDERHOUD 

Om uw visgraatvloer mooi te houden, is het belangrijk dat de visgraatvloer regelmatig wordt gereinigd en tijdig 

onderhoud plaatsvindt. De vloer blijft hierdoor in optimale conditie en wordt groot onderhoud (opnieuw schuren en 

afwerken) in de regel voor jaren uitgesteld. De frequentie in reiniging en onderhoud is afhankelijk van de leef- en 

gebruikssituatie. Voor een blijvend mooie visgraatvloer raden wij aan onderstaand schema te volgen. 

 

REINIGEN FREQUENTIE 

Dagelijkse reiniging Zo mogelijk dagelijks 

Periodieke reiniging Wekelijks tot maandelijks 

ONDERHOUD FREQUENTIE 

Periodieke reiniging Normaal gebruik 1 tot 2 keer per jaar 

Intensief gebruik 2 tot 3 keer per jaar 

 Intensief onderhoud 1 keer in de 3 tot 5 jaar 

 

REINIGEN 

Dagelijkse reiniging 

- Vuil, zand en steentjes werken als schuurpapier, het is daarom belangrijk om de vloer, dagelijks te reinigen 

door te stofzuigen (borstelstand of speciale parketborstel) of verwijderen vuil te met een stofwisser. 

 

Periodieke reiniging 

- Bij intensief gebruik kunnen de vervuilingen ernstiger zijn waardoor het nodig is om de visgraatvloer vochtig 

te reinigen, doe dit echter alleen als het écht nodig is. 

o Vloer eerst zorgvuldig stofzuigen. 

o Oppervlak reinigen met water en geschikte parketreiniger (geen allesreiniger, groene zeep, 

ammonia, azijn of andere agressieve (alcoholhoudende) reinigingsmiddelen die de vloer kunnen 

aantasten) en goed uitgewrongen dweil of mop. Volg de instructies op de verpakking van de 

parketreiniger. 

o Verschoon regelmatig het water zodat er geen vuile plekken achterblijven 

o Laat de vloer volledig drogen voordat er weer overheen wordt gelopen 

 

ONDERHOUD 

Naar verloop van tijd en afhankelijk van het gebruik, zal de vloer mogelijk schraal worden of schrale plekken gaan 

vertonen op de meest belopen plaatsen en rondom zitplaatsen. Het is daarom raadzaam om de visgraatvloer voor 

onderhoud te behandelen met een onderhoudsolie en eens in de zoveel jaar met hardwaxolie. Hierdoor blijft de 

visgraatvloer in topconditie: vlekbestendig, water- en vuilafstotend. 

 

Periodiek onderhoud 

- Reinig de vloer zoals omschreven bij “Periodieke reiniging” en laat de vloer volledig drogen. 

- Behandel de vloer met een pluisvrije doek en onderhoudsolie, volg hiervoor de instructies op de verpakking 

- 1 liter onderhoudsolie is voldoende voor ca. 80 tot 10 m². 

- Onderhoudsolie kan zowel handmatig als machinaal (boenmachine) worden aangebracht. 

- Afhankelijk van het merk, de temperatuur, de relatieve vochtigheidsgraad en ventilatiemogelijkheden is de 

droogtijd in de regel tussen de 6 en 12 uur.  

 

Intensief onderhoud 

- Reinig de vloer zoals omschreven bij “Periodieke reiniging” en laat de vloer volledig drogen. 

- Behandel de vloer met een pluisvrije doek en hardwaxolie, volg hiervoor de instructies op de verpakking.  

- Afhankelijk van het merk, is in de regel 1 liter voldoende voor ca. 20 m². 

- Hardwaxolie kan zowel handmatig als machinaal (boenmachine) worden aangebracht 

- Afhankelijk van het merk, de temperatuur, de relatieve vochtigheidsgraad en ventilatiemogelijkheden is de 

droogtijd in de regel tussen de 8 en 24 uur.  
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VLEKKEN BEHANDELEN 

Onderstaand enkele mogelijke oplossingen voor het verwijderen van vlekken.  

 

VLEK BEHANDELING 

Zwarte vlekken van rubber 

schoenzolen 

Verwijderen met een gum 

Voedsel of wijn Wrijven met zachte, pluisvrije doek en heet water met afwasmiddel. Daarna 

droogwrijven. 

Kaarsvet Plaats toiletpapier over de vlek en warm deze op met een strijkijzer, het papier 

absorbeert het kaarsvet. 

Het is ook mogelijk het kaarsvet te verwarmen met een föhn en vervolgens het 

kaarsvet af te schrapen met bijvoorbeeld betaalpas. Vervolgens de plek 

nawrijven met een zachte, pluisvrije doek. 

Kauwgum Plaats een zak met ijsklontjes op de kauwgum zodat deze bevriest. Vervolgens 

de kauwgum wegschrapen met bijvoorbeeld betaalpas. 

Bloed Verwijderen met zachte, pluisvrije doek en koud water. Vervolgens doorwrijven. 

Overige vlekken Meng groene zeep of schoonmaak azijn met water en verwijder de vlek met een 

vochtige doek (of borstel). Vervolgens droogwrijven. Eventueel bijwerken met 

een geschikte onderhoudsolie. 

 

 

Algemene richtlijnen voor het beschermen van eiken houten (visgraat) vloeren 

 

TIPS & TRICKS 

Do’s 

- Zorg binnen voor een Relatieve Vochtigheid tussen de 40% en 65%. Als de waarde niet wordt behouden, 

dan kunnen visgraatvloeren barsten, scheuren, buigen (schotelen), kunnen naden ontstaan of toplagen 

delamineren. Vanaf het voorjaar, wanneer de vochtigheidsgraad hoog is, voldoende ventileren en zo nodig 

een ontvochtigings apparaat gebruiken. Vanaf het moment dat gestookt wordt, neemt de vochtigheidsgraad 

(sterk) af door de verwarming. Zorg voor een kamertemperatuur tussen 18°C. en 24°C. 

- Plaats onder stoelen en meubels een goede kwaliteit beschermviltjes. Zorg dat de viltjes schoon blijven en 

in goede conditie, vervang deze tijdig. 

- Gebruik bij een bureaustoel op wieltjes bij voorkeur een onderlegger die de visgraatvloer beschermt. 

- Zorg ervoor dat een u een goede inloopmat bij de buitendeuren plaatst, dit voorkomt dat vuil, zand en 

steentjes mee naar binnen gelopen worden. 

- Gebruik bij het verplaatsen van zware meubelen een meubeltransporter. Laat de meubeltransporter rollen 

over een multiplex plaat of een vloerkleed. 

- Geknoeid water of ander vloerstoffen direct verwijderen en de visgraatvloer droog wrijven. 

- Stofzuig de visgraatvloer regelmatig. 

- Als u de vloer wilt met water en (milde) zeep wilt reinigen, gebruik dan een, goed uitgewrongen, dweil of 

doek. Vervolgens met droge vloer na wrijven. 

 

Dont’s 

- Voorkom dat er water of andere vloerstoffen op de visgraatvloer blijven liggen. 

- Plaats geen poreuze potten of drinkbakken voor planten of dieren op de vloer. 

- Loop niet op de visgraatvloer met scherpe naaldhakken. 

- Zorg dat nagels van eventuele huisdieren tijdig worden ingekort. 

- Gebruik voor het reinigen van de visgraatvloer geen agressieve reinigingsproducten zoals ammonia, 

bleekmiddel, azijn, producten die alkaline bevatten e.d. 

- Gebruik geen stoom apparaten voor het reinigen van een visgraatvloer.  

- Gebruik geen vloerkleden waarvan de achterzijde is voorzien van rubber waardoor de vloer niet meer kan 

ademen door het vloerkleed. 

- Plak geen tape op de vloer. 


