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AFWERKING

• Voedt en beschermt alle parketvloeren tegen de dagelijkse slijtage.

• Biedt bescherming via verzadiging van alle soorten binnenhout: nieuw hout, harsrijk 

hout of exotisch hout.

• Geeft de parketvloer een natuurlijke en warme amberkleur.

• Een pallet van 8 kleurschakeringen om parketvloeren gemakkelijk te kleuren.

• Lokaal renoveerbaar.

• Zijdezacht gevoel.

• Ook geschikt voor werkbladen.

RENDEMENT

1L = +/- 30m² per laag

1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR
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HARDWAXOLIE
DECOPROTECT

Kenmerken - toepassingen

REINIGING 
VAN GEREEDSCHAP

WHITE SPIRIT

OVERSCHILDERBAAR

8 - 10 uur

ASPECT

GEBOENDE 
ZIJDEGLANS



Technische fiche 2/6

HARDWAXOLIE 
DECOPROTECT

Kenmerken

Fysisch-chemische eigenschappen

Droging

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van 
normale dikte.

Aanbrengen
De ondergrond voorbereiden
Een recent gelijmde parketvloer kan enkel worden afgeschuurd en 
geolied als de lijm volledig is gehard.

• Op oude parketvloeren: schuur de parketvloer minimaal 3 
keer ‘blank’ (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van 
de kunst. Schuur de vloer een eerste keer met een grove 
korrel (16 tot 60). Indien nodig behandelt u aangetast hout met 
PLASTOR Behandeling parket en dicht u voegen, spleten of 
scheuren met PLASTOR Voegbindmiddel of PLASTOR Hout-
pasta. Schuur vervolgens met middelmatige korrel (80-100).

• Bij nieuwe ruwe parketvloeren volstaat schuren met een 
fijne korrel.

• Op in de fabriek voorgelakte parketvloeren:
• in geval van opfrissing: reinig de vloer zorgvuldig zodat u 

een schone (zonder vlekken of vuil), ontvette en stofvrije 
ondergrond verkrijgt. Breng Hardwaxolie DECOPRO-
TECT van PLASTOR in een spray aan zodat u niet te 
veel product gebruikt.

• in geval van renovatie: als het hout is versleten, schuurt u 
het oppervlak blank en brengt u vervolgens Hardwaxolie 
DECOPROTECT aan.

Verwijder altijd grondig alle stof op de vloer, de muren en de plin-
ten voor u het product aanbrengt.

De kleur bewerken
Voor een persoonlijke touch van uw parketvloer brengt u, al naar-
gelang uw esthetische verwachtingen, de gekozen decoratieve 
voorbereiding van PLASTOR aan: Colour Floors Tint. 
Om uw parketvloer net dat tikkeltje extra te geven, kunt u PLAS-
TOR kleurconcentraat aan Hardwaxolie DECOPROTECT toe-
voegen. Of u kunt kiezen voor een van de tinten van Hardwaxolie 
DECOPROTECT. 
Om echter te vermijden dat de versleten zones te zichtbaar wor-
den en om het onderhoud te vergemakkelijken, raden we aan om 
altijd de bescherming van de parketvloer af te werken met een 
laag kleurloze olie.

Oliën
Gereedschap

Gebruik een lakroller met korte haren van 4/5 mm die niet pluist. 

Met het oog op een optimaal resultaat, vóór het eerste gebruik:

• van de rol: de rol goed afborstelen om zwevende vezels te 
verwijderen, onderdompelen in water en goed uitwringen.

• van de spalterkwast: de spalterkwast goed afborstelen om 
losgekomen haartjes te verwijderen.

Gebruik enkel droog of perfect uitgewrongen materiaal. 
Plaats de rol en spalterkwast altijd in een ‘rolbox’ of in een plastic 
zakje om te vermijden dat ze uitdrogen. Het is niet nodig om het 
gereedschap in water te plaatsen.

Aanbrengingsvoorwaarden

Uitzicht van het 
product in de pot Amberkleurige vloeistof

Fysieke droging Oxidatie

Rendement Variabel, afhankelijk van de hout-
soort

Basis Olie met urethaan + was

VOCHTIGE LAAG

Dichtheid bij 20 °C 0,92 +/- 0,05

Viscositeit bij 20 °C
Tussen 40 en 45 seconden al 

naargelang het effect - Doorsnede 
AFNOR nr. 4

Droog extract in 
gewicht 

Tussen 40 en 42 % +/- 2 al naarge-
lang het effect

VOS-gehalte 
gebruiksklaar product

Grenswaarde in EU voor dit product 
(cat. A/i): 500 g/l (2010)

Dit product bevat maximaal 490 g/l 
VOS

DROGE FILM BIJ GEBRUIK

Bestand tegen chemische producten na 20 dagen droging 
volgens NFT 30053. Geen aantasting van de film na contact 

gedurende 2 uur. 

Overschilderbaar/
afschuurbaar 12 uur Zie voorwaarden hierna

Weinig belopen 24 uur
Neem de nodige voorzorgsmaatre-
gelen. De olie is namelijk niet door 

en door droog.

Optimale 
weerstand 2 weken Normaal gebruik van de ruimten
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Conform de geldende beroepsregels brengt u de olie enkel aan:

• bij een bodemtemperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
• op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette onder-

grond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, 
enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere 
zure resten.

1. Vóór u Hardwaxolie DECOPROTECT aanbrengt, laat u de 
verpakking acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur.

2. Hardwaxolie DECOPROTECT is gebruiksklaar. Goed roeren 
vóór en tijdens het gebruik. Vooral de kleuren moeten goed 
worden geroerd zodat er zich geen bezinksel onderaan de 
bus voordoet.

3. Als u het product aanbrengt, begint u aan de buitenkant van 
de ruimte. Gebruik eerst een spalterkwast en werk daarna 
verder met een niet-pluizende lakroller. Verspreid de olie in 
heel fijne en regelmatige lagen. Om te voorkomen dat u te 
veel moet zwoegen bij het afdrogen, houdt u zich best aan het 
rendement van 30 m²/l. 
Bij grote oppervlakken werkt u in zones van enkele vierkante 
meter en laat u een doorgang zodat u gemakkelijk kunt passe-
ren om overtollige olie af te drogen. 
U kunt Hardwaxolie DECOPROTECT rechtstreeks aanbren-
gen via de spraymethode: giet de hoeveelheid die u nodig 
hebt voor het te behandelen oppervlak op de parketvloer 
(werk in zones van max. 4-5 m²). Verspreid vervolgens de 
waxolie en laat deze indringen met behulp van een monobors-
tel met een beige pad.

4. Enkele minuten na het aanbrengen, polijst u de parketvloer 
zorgvuldig met een monoborstel met beige of witte pad of 
met niet-pluizende katoenen doeken (het oppervlak mag 
geen overtollig product vertonen). 
De overtollige olie in de hoeken en de randen moet manueel 
met een katoenen doek worden afgedroogd. 
Laat 8 à 10 uur drogen en zorg ervoor dat niemand over de 
parketvloer loopt.  Om het hout te verzadigen en met het oog 
op een gelijkmatig effect (waseffect over het volledige hou-
toppervlak) brengt u vervolgens een nieuwe laag olie via de 
spraymethode aan.

5. Laat 24 uur drogen vóór u op de geoliede parketvloer loopt.

Reiniging van gereedschap
Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met Materiaalreini-
ger of white spirit.

Verdunning
Niet verdunnen.

Beperkingen
• Het is heel belangrijk dat u het oppervlak zorgvuldig 

afdroogt. Overtollig product op het oppervlak veroorzaakt 
namelijk een niet-gelijkvormig effect (glanzende zones op een 
plaats en matte zones op een andere plaats).

• Het aantal aangebrachte lagen kan een invloed hebben op het 
uiteindelijke effect van de parketvloer: hoe meer lagen, hoe 
groter het zijdeglanseffect.

• De duurzaamheid van de olie is enkel toereikend als de vloer 
met geschikte producten en regelmatig wordt onderhouden.

• Bepaalde handelingen die niet volgens de regels van de kunst 
worden uitgevoerd, kunnen de olie vroegtijdig aantasten.

• Op oude parketvloeren: voordat u de afwerking aanbrengt, 
vult u alle spleten tussen de parketstroken op om indringende 
en ophopende olie te vermijden.  
Als de olie op deze plaatsen in het hout dringt, is het mogelijk 
dat was, olie, onzuiverheden, ... naar de oppervlakte worden 
geduwd.

• Wacht niet langer dan 10 minuten om het product af te drogen.

Bijzondere gevallen
• Als er nog overgangen zichtbaar zijn nadat de laatste laag is 

gedroogd, brengt u het product opnieuw aan met de sprayme-
thode. 

• Als er na een droogtijd van 12 uur nog lokaal glanzende zones 
te zien zijn, schuurt u het oppervlak lichtjes en gelijkmatig af 
met een monoborstel met korrel 120.

• Als de parketvloer niet-homogene zones (niet-gelijkmatig 
effect/’mankeringen’) vertoont of ‘wat droog’ is, is dit te wijten 
aan een onvoldoende verzadiging van de ondergrond. In dit 
geval brengt u een nieuwe laag olie aan of gaat u over de 
vloer met een rode pad die in de olie werd gedrenkt en werkt 
u de hoeken en randen af met een lichtjes doordrenkte doek.

• Als de parketvloer resten van verharde olie vertoont, gaat u 
erover met de monoborstel met een droge rode pad.

• Als u Hardwaxolie DECOPROTECT op licht hout aanbrengt, 
zal de parketvloer amberkleurig kleuren. 

• Bij vloeren met vloerverwarming: schakel, conform de 
geldende beroepsregels, de verwarming 48 uur vóór u de 
eerste afwerkingslaag aanbrengt, uit en wacht tot 7 dagen na 
het aanbrengen van de olie om de verwarming geleidelijk aan 
terug in te schakelen.

• Bij afgekante parketvloeren moet u erop letten dat u de 
afkantingen niet ‘opvult’ om esthetische wanorde te vermijden. 
Droog manueel alle afkantingen af.
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In gebruik nemen en onderhouden
Gedurende 2 weken na het aanbrengen van de olie:

• laat u de olie doorharden.
• reinigt u de parketvloer droog en zorgt u ervoor deze niet nat 

wordt.
• legt u geen tapijt op de parketvloer.

Het onderhoud van een geoliede parketvloer verloopt in ver-
schillende fasen. Gebruik voor elke fase het geschikte product (zie 
technische fiches van de respectieve producten):

Ondanks de prestaties van de oliën moeten een aantal 
aanvallen worden vermeden:

• Leg een ruige mat of een deurmat voor de deur om fijne 
steentjes en zandkorrels vast te houden.

• Vervang de wieltjes van bureaustoelen door zachtere en 
kleurloze wieltjes.

• Gebruik enkel onderhoudsproducten die perfect geschikt zijn 
voor geoliede parketvloeren.

• Was een parketvloer nooit met veel water: het overtollige wa-
ter kan het hout beschadigen, het doen opkrullen, het optillen 
en het zelfs grijs kleuren.

• Als u de dweil of de zwabber reeds hebt gebruikt voor het 
onderhoud van tegels...  moet u deze goed spoelen met zuiver 
water voor u ze gebruikt voor de parketvloer.

• Gebruik nooit agressieve schoonmaakproducten zoals Mar-
seille zeep, ammoniak, multifunctionele reiniger of azijn of 
bleekwater. Gebruik bij voorkeur de PLASTOR onderhouds-
producten. 

• Ruim snel alle op de vloer gemorste vloeistoffen op.

Renoveren
• Als de olie zodanig is versleten dat het aanbrengen van een 

nieuwe laag Hardwaxolie DECOPROTECT onvoldoende is om 
de parketvloer op te frissen, moet u het oppervlak volledig re-
noveren. Schuur de parketvloer af tot alle afdrukken, sporen, 
‘vergrijzing’... zijn verdwenen en breng een nieuwe laag olie 
aan. 

Verpakkingen
Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 en 2,5 liter.

Verwijdering van afval
Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het 
drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten 
naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in ove-
reenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschrif-
ten worden geëlimineerd.

Opslag
Sluit de bussen na elk gebruik goed af.

In geopende verpakkingen kan er zich een vlies vormen. Sluit de 
houders hermetisch. Giet de restjes over in kleinere verpakkingen.

Houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen: 
bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon gepar-
keerd staat.

Bewaren
Bewaartermijn van ongeopende producten: 2 jaar in de originele 
gesloten verpakking.

Als de fles niet hermetisch is gesloten, kan er zich een vlies 
vormen. Het product is echter zijn eigenschappen niet verloren. U 
moet enkel dit vlies verwijderen.

Risico op zelfverbranding van textiel en gereedschap dat 
door het product is bevuild. Verwijder deze in een hermetisch 
gesloten houder. 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de 
gebruikte producten, de DTU’s (Franse standaarddocumenten), de 
normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van 
kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging 
wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheid-
sinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com 
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Reinigen Parketreiniger

Renegeren Hardwaxolie DECOPROTECT



Technische fiche 5/6

HARDWAXOLIE 
DECOPROTECT

Herz.: 04/08/2020

Collectie kleurstalen

Naturel Lichte eik Teak Midden eik Gerookte eik

DonkergrijsPatina grijs ZwartWit
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Voor aanvullende technische inlichtingen
• Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 

14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 op het nummer (0032) 16/62.92.92.
• Per fax: (0032) 16/62.19.70.
• Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
• Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze 

huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal 
factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn ve-
rantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

• Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst 
of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.

• PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)  
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

Certificaties
ISO 9001 CERTIFICATIE 

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd 
(versie 2000) 

100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de 
productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten 
betrokken met het oog op een continue verbetering, 
gericht op een maximale klantentevredenheid.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN

De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.

ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 
14001 certificaat.

Dit impliceert een volwaardige ecologische benade-
ring: naleving van de reglementering, invoering van 
risicopreventieplannen in verband met verontreini-
ging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten 
van afval op het milieu, sortering en valorisatie van 
het afval enz.

CHEMISCHE INERTIE/TOEVALLIG CONTACT 
MET VOEDINGSMIDDELEN 
Dit product is perfect geschikt voor werkbladen of andere 
oppervlakken die mogelijk in contact komen met vaste voe-
dingsmiddelen (restaurant...). 

Inerte film voor voedingsmiddelen.

Testverslag van de laboratoria IANESCO in Poitiers nr. RE-
15/04676 van 31-03-15.

HARDWAXOLIE 
DECOPROTECT
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