
 

 

 

Olien of lakken? 

 

Een houten vloer kan op meerdere manieren worden afgewerkt. De meest voorkomende is 

tegenwoordig wel het oliën van de vloer. 

Wat zijn nu de voor en nadelen? Hieronder een aantal voor en nadelen van oliën en lakken. 

 

Voordelen oliën: 

• Beschadigingen of vlekken in uw geoliede vloer zijn gemakkelijk plaatselijk bij te 

werken zonder geheel opnieuw te schuren. 

• Een geoliede vloer kan door kleurpigment toe te voegen gemakkelijk op kleur te maken 

zijn (Eiken vloeren zijn het meest geschikt). 

• Het oliën van de vloer is goedkoper dan lak en hardwax. 

• Een houten vloer die in de olie is gezet behoud zijn natuurlijke uitstraling. 

• De geoliede vloer kan eenvoudig worden schoongemaakt met water en een speciaal 

water en vuilafstotende zeep. 

Nadelen oliën: 

• Een geoliede vloer dient eens in de 2/3 jaar in de onderhoudsolie gezet te worden. 

• Een niet goed onderhouden geoliede vloer trekt makkelijk vocht en vuil aan. 

• Vloeistoffen zoals olijfolie, wijn e.d. trekken snel in een geoliede vloer. 

 

Voordelen lakken: 

• Lak is een opliggende laag die de houten vloer het best beschermt tegen vocht en vuil. 

• Een gelakte vloer vraagt minder onderhoud door zijn sterke toplaag. 

• Lak kan geleverd worden in mat, zijdeglans en hoogglans. 

• Gelakte vloeren zijn goed schoon te houden door het dweilen met water met een 

passende reiniger voor gelakte vloeren die past bij de lak. 

Nadelen lakken: 

• Bij een gelakte vloer zijn sporen, krassen en beschadigingen sneller zichtbaar. 

• Een gelakte vloer is niet plaatselijk bij te werken bij beschadiging. De vloer dient dan 

geheel opnieuw geschuurd te worden 

• Een gelakte (eiken) vloer wordt op den duur geel. 

• Doordat lak een laag is die op de vloer ligt behoudt je niet de natuurlijke uitstraling van 

de houten vloer. 


