
 
No1 Olie voor houten vloeren 

 

No1 Olie voor houten vloeren is een 1-component, geurarme en extreem slijtvaste olie, gemaakt van 
grondstoffen van hoge kwaliteit. De olie bevat meer dan 90% vaste stof en is geschikt voor de machinale 
verwerking van onbehandelde of opnieuw geschuurde vloeren in alle houtsoorten. De onvergelijkbare, 
kristalheldere No1 Olie voor houten vloeren is zeer waterafstotend, (zelfs tijdens de uithardingstijd) is 
eenvoudig te verwerken en geeft een sterk verminderde hoeveelheid productafval. 

TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN 

1 Reinig de vloer met No1 Intensiefreiniger, 1:40 gemengd met water. Laat het oppervlak volledig drogen voor 
de oliebehandeling. 

2 De flacon goed schudden voor en tijdens gebruik. Flacons met verschillende batchnummers moeten vooraf 
gemengd worden om kleurverschillen te voorkomen. De olie gelijkmatig aanbrengen met een kortharige 
verfroller 

3 Laat de vloer de olie opnemen gedurende max. 5 à 10 min. Waar droge plekken verschijnen moet meer olie 
worden aangebracht. 

4 De olie in het hout wrijven tot het oppervlak verzadigd lijkt. Gebruik een éénschijfsmachine met een rode of 
beige pad. 

5 Verwijder overtollige olie met pluisvrije katoenen doeken. De vloer mag er niet nat uitzien en na het 
inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. 

6 Voor een zijdemat resultaat kan de vloer opgewreven worden met 100 ml No1 Olie voor houten vloeren per 
10 m² vloeroppervlakte. Dit gebeurt 6 à 12 uur na de eerste oliebehandeling. De olie moet zorgvuldig in het 
hout gewreven worden zoals beschreven in stap 4 en 5. 

7 Na 24 uur kan de vloer voorzichtig in gebruik worden genomen. 

8 Gereedschap in WOCA Olieverdunner reinigen. De olie kan ook indien gewenst verdund worden met WOCA 
Olieverdunner of met terpentine. 

Let op: Tijdens de uitharding van ongeveer 3 dagen contact met water vermijden. Na de uithardingstijd zou de 
vloer gereinigd moeten worden met No1 Zeep voor olievloeren, welke een beschermende laag op het 
oppervlak achterlaat 

ONDERHOUD: Regelmatige reiniging met No1 Zeep voor olievloeren. Indien noodzakelijk opnieuw oliën met 
No1 Onderhoudsolie. Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak 
en het product. WoodCare Denmark is niet verantwoordelijk voor foutief gebruik, schade of letsels als gevolg 
van het niet correct opvolgen van de juiste toepassingsvoorschriften. 

Gevaar voor zelfontbranding: Gezien het gevaar voor zelfontbranding, schuurstof en doeken die met olie 
doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren. 

Samenstelling: Componenten van plantaardige olie. Bewaren: Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet 
blootstellen aan hitte (bv direct zonlicht). Vorstvrij bewaren. Afval: Afval verwijderen 

volgens de locale richtlijnen voor klein chemisch afval. VOC: Dit product bevat maximaal 85 g VOC/L. De 
grenswaarde is 500 g VOC/L (cat. A/i). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 


