
 
 
 
Witte Lijnoliezeep Afwerking/ White Lineseed Soap Finish  
 
OMSCHRIJVING 
 
Wit gepigmenteerde lijnzaadzeep wordt gebruikt voor het opfrissen/lichter maken en behandelen van 
onbehandelde houten vloeren binnenshuis, zoals essen, berken, dennen en sparren. Witte Lijnoliezeep geeft 
verschillende resultaten, afhankelijk van het oppervlak. 
De zeep is milieuvriendelijk, efficiënt en biologisch afbreekbaar, handgemaakt door Allbäck 
Lijnzaadolieproducten. We hebben een recept ontwikkeld dat resulteert in een zeep van de hoogste kwaliteit, 
zonder toevoegingen. 
De houtkwaliteit van de vloer is cruciaal voor een mooie zeepgeschrobde vloer. De planken moeten van hoge 
kwaliteit zijn met het hart van het hout naar boven gericht. Houd hier rekening mee bij het kiezen van een 
nieuwe vloer! 
 
Stap voor stap zeep schrobben 
 
• Schuur de vloer met schuurpapier 120–240, fijner schuurpapier geeft minder kleurabsorptie. Stofzuig de 

houten vloer goed voordat je begint met schrobben. 
• Maak de vloer nat met koud water. 
• Goed schudden voor gebruik. Meng 1-2 dl zeep met 0,5 L koud water in een schone emmer. Gebruik bij 

het schrobben van een zeer droge houten vloer tweemaal zoveel zeep. Herhaal de behandeling 2-4 keer 
voor de beste bescherming. Elke keer dat u de vloer met zeep schrobt, wordt deze helderder en wordt de 
bescherming steeds beter. 

• Schrob in de lengterichting van de planken en enkele planken tegelijk met een schrobborstel op een steel 
(luiwagen). Voor sterk bevlekte plekken, doe geconcentreerde zeep direct op de borstel. 

• Vloer na ca. 15min afnemen met een vochtige doek en daarna laten drogen. 
 
Notities 
 
• Gebruik de witte lijnzaadzeep nooit rechtstreeks op droog hout, dit kan vlekken veroorzaken. 

 
• OPMERKING! Warm water maakt het hout grijs. 
 
• Na de eerste keer schrobben kan de houtvezel gaan opstaan, schuur de vloer dan nog een keer voordat u 

verder gaat met de behandeling. 
• De vloer moet 1-2 keer per jaar worden geschrobd om een duurzaam oppervlak op te bouwen. 
• Gebruik gewone lijnzaadzeep voor het nat drogen van normaal vervuilde vloeren. 
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