Houten vloer schoonmaken

Benodigde tijd: 45 minuten.
Hieronder vind je een veilig en effectief stappenplan voor het schoonmaken
van geoliede, gewaxte en gezeepte houten vloeren, waarmee je ook jouw
houten vloer weer kunt laten stralen.
1. Stofzuig de vloer
Begin altijd met stofzuigen zodat je het grofste vuil, zand en stof
verwijderd hebt voordat je met water en zeep gaat reinigen. Gebruik
de borstelstand van de stofzuiger om krassen te voorkomen. Om echt
al het stof op te nemen, kun je na het stofzuigen de vloer vegen met
een stofwisser voor de vloer, bijvoorbeeld van Swiffer.
2. Maak een sopje in emmer 1
Neem een emmer en vul deze met 125ml Woca natuurzeep voor
geoliede houten vloeren en 5 liter koud of lauw (gedemineraliseerd)
water.
3. Vul de tweede emmer met 5L water
Deze dient als spoelemmer, zodat je de dweil na het aanbrengen van
schoonmaakmiddel goed kunt uitspoelen voordat je verder gaat met
de volgende vierkante meters vloer.
4. Leg een vuilniszak met handdoek neer
Zet de emmers op een handige plek in de ruimte zodat je deze niet te
vaak hoeft te verplaatsen. Leg eerst een vuilniszak neer en daarop
een handdoek. Zo voorkom je dat gelekt water een afdruk van de
emmer op het hout achterlaat.
5. Dweil de houten vloer met zeep
Doop de mop in de emmer met sop en wring deze goed uit. Breng het
sop licht schuimend op de vloer aan. Elke paar vierkante meter spoel
je de mop goed uit in je emmer met spoelwater, emmer 2. Doop
vervolgens de dweil weer in de emmer met sop, wring uit en dweil de
volgende paar vierkante meter. Herhaal dit totdat je de gehele houten
vloer schoongemaakt hebt.
6. Vul een emmer met schoon water
Gooi beide emmers leeg in de WC of gootsteen en spoel ze goed om.
Vul vervolgens één van de twee met schoon water en voeg geen zeep
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toe. Zet deze wederom op een tactische plek bovenop een vuilniszak
met handdoek.
7. Dweil de vloer na met een schone mop
Neem de tweede mop en klik deze op de stok. Dweil de gehele vloer
na met het schone water. Zorg dat je elke paar vierkante meter je
dweil goed uitspoelt en uitwringt. De vloer moet zeker niet te nat
worden bij deze stap. Met de schone mop en het schone water
verwijder je al het sop en losgekomen vuil. Probeer met de nerf van
het hout mee te dweilen voor een extra schoon en streeploos
resultaat.
8. Laat de vloer minimaal 30 minuten drogen
De houten vloer moet helemaal droog zijn voordat je er weer op gaat
lopen. Dit duurt gemiddeld een half uur, maar je kunt langer wachten
zodat je zeker weet dat al het vocht opgedroogd is.
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