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HG vlekbestendige vloerolie naturel  
 
HG vlekbestendige vloerolie naturel is een voedende olie op basis van de Chinese tungolie 
en andere natuurlijke, oogstbare grondstoffen voor ongelakte houten vloerdelen, parket 
en onbehandeld kurk. HG "vlekbestendige vloerolie naturel" impregneert, geeft voeding 
en beschermt tegen vuil en vlekken door water of andere vloeistoffen. Geeft hout de 
natuurlijke uitstraling en verdiept de kleur en accentueert de houtstructuur. 100% 
oplosmiddelvrij en volledig biologisch afbreekbaar.  
 
Gebruiksaanwijzing:  
1. Ondergrond moet ongelakt, schoon, stof-, vet-, was-, olie- en polishvrij zijn. Vloeren 
die eerder behandeld zijn met een vloerolie, dienen vooraf geschuurd te worden. 
Kurkvloeren mogen niet geschuurd worden.  
 
2. HG "vlekbestendige vloerolie naturel" goed schudden voor gebruik.  
 
3. De olie dun aanbrengen met een niet-pluizende doek.  
 
4. Ondergrond verzadigen (1-2 keer).  
 
5. Overtollige olie binnen 1 minuut verwijderen en uitwrijven (Er mag geen (glanzende) 
laag ontstaan).  
 
6. Na 24 uur is de vloer beloopbaar en na 3 dagen weer volledig belastbaar.  
 
Verbruik: ± 20-50m2 per liter per laag, afhankelijk van de zuigende kracht 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 naturel" plaatselijk worden toegepast. 
 
Attentie:  
• Niet geschikt voor fineerparket, laminaatparket, click-parket of andere niet volledig 
verlijmde houten vloeren, omdat zwelling kan ontstaan indien de naden niet volledig 
afgesloten zijn. Gebruik voor deze soorten parket de HG laminaat producten.  
• 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.  
• Indien de vloer geschuurd is, hetzij wasvrij gemaakt is, de vloerolie eerst op een 
onopvallende plaats uitproberen ivm. mogelijk achtergebleven bescherming. Maak 
hiervoor een proefopstrijk en beoordeel na 1 minuut de indringing van de olie. Indien de 
olie niet in de vloer is gedrongen adviseren wij u het volgende: 
Lakvloeren: nogmaals schuren en bovenstaande procedure herhalen, indien de olie ook nu 
niet in de vloer dringt, kunt u opnieuw HG "parket & houten vloeren lak" aanbrengen of 
kiezen voor het HG wassysteem, te weten HG "parket & houten vloeren anti vlek primer" 
en HG "parket & houten vloeren wax naturel"; 
Wasvloeren: HG "wax naturel" aanbrengen voor bescherming. Tevens adviseren wij de HG 
"anti vlek primer" vooraf als extra bescherming aan te brengen.  
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• Na opening ± 1 jaar houdbaar, mits bewaard in gesloten verpakking. 
 
Attentie: 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. 
 
Voorzorgsmaatregelen:  
• S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.  
• S20- Niet eten en drinken tijdens verwerking.  
• S24/25- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
• S46- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket 
tonen.  
• Handschoenen dragen tijdens verwerking.  
• Niet blootstellen aan vuur/hitte. 
• Bevat Cobalt Oktoaat. Kan een allergische reactie veroorzaken 
• 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 


