
In dit pakket vind je alles wat je nodig hebt voor het onderhoud van jouw geoliede vloer! Het bevat een 
intensiefreiniger, een onderhoudsolie en een zeep. Tevens bijgevoegd zjin alle benodigde accessoires om deze 
producten mee te verwerken.

Voor de wekelijkse schoonmaak gebruik je Dumby Zeep. Voor het onderhoud gebruik je ongeveer 1x per jaar de 
Dumby Onderhoudsolie. Van te voren moet je de vloer dan reinigen met de Dumby intensiefreingier zodat de 
nieuwe onderhoudsolie mooi kan intrekken. Hier volgt nu per artikel de gebruiksaanwijzing. 

Dumby zeep voor geoliede houten vloeren (naturel en wit) 

Eigenschappen 
Dumby zeep is speciaal ontwikkeld voor het regelmatig reinigen en onderhouden van uw geoliede vloer. Dumby 
zeep heeft een voedende werking en ondersteunt de afwerklaag.

Gebruiksaanwijzing 
1.  Voor de behandeling met Dumby zeep dient uw vloer stofvrij te zijn. Wij adviseren u hiervoor een Dumby 

stofwisdoek in combinatie met een Dumby vloerwisser te gebruiken. 
2.  Goed schudden voor gebruik. Vul twee emmers van 10 liter met handwarm water. Voeg aan een van de 

emmers een kwart liter (1:40) Dumby zeep toe. Goed roeren. 
3.  Dompel uw Dumby reinigingsmop in de emmer met Dumby zeep en wring deze goed uit. Reinig een deel van 

uw vloer en spoel de vuile Dumby reinigingsmop uit in de emmer met uitsluitend water. Herhaal dit tot de 
gehele vloer gereinigd is. 

4. Laat de Dumby zeep 20 minuten inwerken en drogen voordat u deze weer normaal in gebruik neemt.
 
Let op: gebruik geen overvloed aan water op uw houten vloer. Na het reinigen met Dumby zeep, de vloer niet 
nabehandelen met alleen water. Hierdoor wordt de beschermende zeeplaag aangetast. Maak u vloer uitsluitend 
schoon met Dumby zeep en gebruik beslist geen ander schoonmaakproduct. 

Dumby intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren 

Eigenschappen 
Dumby intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren verwijdert hardnekkig vuil van uw houten vloer. 
Dumby Intensiefreiniger wordt gebruikt voorafgaand aan een nieuwe onderhoudsbehandeling met Dumby 
Onderhoudsolie. Verbruik: 1L = 100-200 m2/l

Gebruiksaanwijzing  
1.  Voor de behandeling met Dumby Intensiefreiniger dient uw vloer stofvrij te zijn. Wij adviseren u hiervoor 

een Dumby stofwisdoek in combinatie met een Dumby vloerwisser te gebruiken. Daama brengt u Dumby 
intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren aan met een Dumby reinigingsmop. 

2.  Goed schudden voor gebruik. Vul twee emmers van 10 liter met handwarm water. Voeg aan een van de emmers 
een kwart of halve liter Dumby lntensiefreiniger toe. Het verbruik is afhankelijk van de vervuiling. Goed roeren.

3.  Dompel uw Dumby reinigingsmop in de emmer met de Dumby intensiefreiniger en wring deze goed uit. Reinig 
een deel van uw vloer en spoel de vuile Dumby reinigingsmop uit in de emmer met uitsluitend water. Herhaal 
dit tot de gehele vloer gereinigd is en laat de Dumby intensiefreiniger 10 minuten inwerken. 

4.  Reinig de vloer daarna met schoon water (nooit overvloedig water gebruiken). 
5. Hierna de vloer behandelen met Dumby Onderhoudsolie. Zie de verpakking voor de instructies.

Let op: breng na gebruik van Dumby Intensiefreiniger altijd een nieuwe laag Dumby Onderhoudsolie aan. Buiten 
bereik van kinderen houden. Op kamertemperatuur bewaren.

Onderhoudsadvies 
voor geoliede houten vloeren

https://dumby.nl/search?query=dumby+zeep
https://dumby.nl/dumby-stofwisdoek-606
https://dumby.nl/dumby-stofwisdoek-606
https://dumby.nl/dumby-vloerwisser-601
https://dumby.nl/dumby-reinigingsmop-602
https://dumby.nl/dumby-intensiefreiniger-geoliede-houten-vloeren-107
https://dumby.nl/dumby-stofwisdoek-606
https://dumby.nl/dumby-vloerwisser-601
https://dumby.nl/dumby-reinigingsmop-602


Dumby onderhoudsolie naturel / wit voor geoliede houten vloeren 

Eigenschappen  
Dumby onderhoudsolie naturel voor geoliede houten vloeren is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden van 
alle geoliede oppervlakken binnenshuis en is in het bijzonder geschikt voor houten vloeren. Verbruik 1L = 50 m2.

Gebruiksaanwijzing 
1.  Voor de behandeling met Dumby onderhoudsolie dient uw vloer droog, stof- en vetvrij te zijn. Reinig uw vloer 

met Dumby Intensiefreiniger voor geoliede houten vloeren. De gebruiksaanwijzing vindt u op de fles van de 
Dumby lntensiefreiniger. Laat de vloer hierna 24 uur drogen. 

2.  Goed schudden voor gebruik. Breng de Dumby onderhoudsolie naturel voor geoliede houten vloeren aan met 
de vernevelaar en masseer deze in met de meegeleverde padhouder met de witte pad. Het verbruik is circa 1 
liter per 50 m2. Poets net zo lang tot u een matglanzend effect krijgt. 

3.  Verwijder eventuele overtallige onderhoudsolie met de Dumby pluisvrije doek. Bij een kamertemperatuur 
van minimaal 18°C kan de vloer na 4 tot 5 uur betreden worden. Na 24-36 uur is de onderhoudsolie volledig 
uitgehard.

 
Let op: zelfontvlambaar! In olie gedrenkte doeken en schijven enzovoort zijn ZELFONTVLAMBAAR. Daarom 
moeten de doeken en schijven in water uitgespoeld worden, in de openlucht drogen of eventueel verbrand 
worden. Vermijd open vuur bij de verwerking van de olie en laat de kamer goed doorluchten. 

Tip: Er is tevens een handige set beschikbaar  
waarin je alles vindt wat je nodig hebt voor het  

onderhoud van je geoliede vloer: Dumby onderhoudsset  
voor geoliede houten vloeren naturel of wit.

Onderhoudsadvies voor gelakte
houten vloeren oplosmiddelvrij

https://dumby.nl/search?query=dumby+onderhoudsolie
https://dumby.nl/dumby-intensiefreiniger-geoliede-houten-vloeren-107
https://dumby.nl/dumby-pluisvrije-doek-605/
https://dumby.nl/dumby-onderhoudsset-olie-naturel
https://dumby.nl/dumby-onderhoudsset-olie-naturel
https://dumby.flashpoint.nl/dumby-onderhoudsset-olie-wit

