
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhoudsadvies ROYL geoliede vloeren 
 
 
 
1. NA HET PLAATSEN 
-Beloop de vloer pas na 1 nacht (12 – 14 uur) drogen. 
-Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van meubelen.  
-Het duurt ca. 14 dagen voordat de olie volledig is doorgedroogd. Ontzie je vloer in die tijd zoveel 
mogelijk en dek het oppervlak niet af. 
-Reinig de vloer die periode alleen droog en veelvuldig en neem gemorste vloeistoffen direct op. 
-Daarna kun je de vloer ook vochtig reinigen en mag je kleden neerleggen.   
  
2. PREVENTIEF ONDERHOUD  
-Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden. Leg ook 
matten of kleden op plaatsen waar extreme belasting plaatsvindt.  
-Gebruik bij bureaustoelen met wieltjes eventueel een beschermende onderlegger. 
-Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van deugdelijke beschermviltjes.   
  
3. DROOG EN NAT ONDERHOUD  
-Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg de vloer daarom dagelijks.  
-Reinig alleen vochtig indien noodzakelijk , het liefst met vloerzeep. Gebruik daarbij altijd een goed 
uitgewrongen mop of dweil. 
-1x in de 4 à 5 jaar kunt u de vloer reinigen met een intensiefreiniger. Na het reinigen dient u de 
vloer weer in de onderhoudsolie te zetten. 
-Gebruik op uw Royl vloer geen onderhoudsproducten van andere merken. Gebruik ook geen groene 
zeep, allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen die uw vloer kunnen 
aantasten en/of verstoringen kunnen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen ook nooit een 
stoomapparaat.   
  
4. VOEDEN MET ONDERHOUDSOLIE   
-Afhankelijk van het gebruik zal het oppervlak na verloop van tijd plaatselijk wat schraal worden en 
dan moeten worden opgefrist met Onderhoudsolie. Doe dat tijdig. Bij huishoudelijk gebruik is 
eenmaal per jaar meestal voldoende. Bij zwaarder gebruik vaker Onderhoudsolie gebruiken. 
-Op looppaden, voor zitbanken en rond stoelen de oliebescherming zo  nodig plaatselijk aanvullen. 
-Vóór een behandeling met Onderhoudsolie de vloer bij voorkeur eerst reinigen met Milde Reiniger. 
Een tip om onderhoudsolie aan te brengen is met een plantenspuit. Vernevel hiermee de 
Onderhoudsolie meter voor meter en wrijf deze direct en gelijkmatig in met een bevochtigde 
pluisvrije doek. 
DOMPEL NA GEBRUIK ALLE MET OLIE GEBRUIKTE DOEKEN OF ANDERE ARTIKELEN IN 
WATER OM ZELFONTBRANDING TE VOORKOMEN. 
 
5. VERWIJDEREN VAN VLEKKEN   
-Royl producten zijn zeer bestendig, maar laat gemorste vloeistoffen beter niet te lang liggen.  
-Vlekken die in het normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, kun je veelal afwrijven met 
een sopje van Milde Reiniger in warm water. 
-Diepere vlekken kunt u eventueel met fijn staalwol (00) en daarop onderhoudsolie nat weg polijsten.  
 Kleur en glans verschil is daarbij zeker niet uit te sluiten. 
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6. DE RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID  
 
Gedurende de zomer maanden wanneer de lucht veel vocht bevat kan het volume van de planken uitzetten. 
Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen. Tijdens de winterperiode wanneer het huis opgewarmd wordt tot 
20 graden of hoger zal de luchtvochtigheid binnenshuis extra laag worden. Wanneer de luchtvochtigheid te 
laag is, zal het hout krimpen en kunnen er naden en zelfs scheuren ontstaan. Het is daarom zaak de 
relatieve luchtvochtigheid op peil te houden. De luchtvochtigheid is af te lezen met een hygrometer en zou 
tussen de 50 en 65% moeten zitten.  
De luchtvochtigheid kunt u op de volgende manieren op peil houden:  
-Met behulp van een luchtbevochtiger.  
-Goed ventileren en door middel van waterbakjes aan de radiator. 

7. VERZORG JE VLOER REGELMATIG  
-De onderstaande tabel kan als richtlijn dienen om het onderhoud af te stemmen op de specifieke 
omstandigheden. 
 
Al deze ROYL producten zijn bij Tomesen Parket & Design verkrijgbaar.  
 
 

Product: Onderhoudsolie Vloerzeep Milde Reiniger 
Intensieve 
Reiniger 

Doel: Beschermen Reinigen Mild Intensief 

  en herstellen 
en 

beschermen 
reinigen reinigen 

Matig belaste vloer. 1 à 2 x per jaar Naar behoefte Voor de 1x per 4 à 5 jaar 

Zoals woon- en looppaden e.d. 1 x per onderhoudsbeurt Daarna de 

slaapkamers. bijwerken 2 à 3 weken met de Onderhoudolie 

  
Tussentijds zo 

nodig 
  Onderhoudsolie. dun aanbrengen 

  ook plaatselijk   Of wanneer de   

Middelzwaar belaste 3 à 4 x per jaar Naar behoefte vloer vies is. 1 x per 2 à 3 jaar 

vloeren. Zoals 
intensief 

looppaden e.d. 1 x per Niet noodzakelijk Daarna de 

gebruikte 
woonkamers 

Tussentijds zo 
nodig 

1 à 2 weken 
om na elke keer 

de 
Onderhoudsolie 

kantoren e.d. ook plaatselijk    Onderhoudsolie dun aanbrengen 

Zwaar belaste 
vloeren. 

Zo vaak als nodig Naar behoefte te gebruiken. 1 x per jaar 

Zoals winkels, scholen,   1 x per week   Daarna de 

restaurants e.d.       Onderhoudsolie 

        dun aanbrengen 
 


