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Onderhoud van houten vloeren behandeld op
basis van hardwax of natuurlijke oliën
Wij hebben uw vloer behandeld met een hoogwaardige beschermingslaag.
Deze beschermt uw vloer en dient op volgende manier onderhouden te
worden.

ONDERHOUD
1) Maandelijks:
Met stofwisser + doekjes of met een stofzuiger aangepast voor parket.
Daarna reinigen van de vloer met 3 dopjes cleaner toegevoegd op 5 liter
water; (cleaner voor gehardwaxte vloeren: oil care) met uitgewrongen dweil
de vloer reinigen.
2) Wanneer er een vlek of een lichte kras is, kunt u deze verwijderen met de
feeder-oil repair; breng wat van de feeder op een droge vod en wrijf
daarmee over de vlek; niet te veel van het product aanbrengen (oil repair).
3) Bij een druk beloop, regelmatig -1 à 2 x per jaar - de volledige vloer heel
dun insmeren met onderhoudswas (oil repair) .
Door loopbelasting kan de vloer eventueel slijtage vertonen. Het is
daarom raadzaam bij vaststelling van slijtage de vloer opnieuw te
behandelen, plaatselijk met een nieuwe beschermingslaag; deze kunt U
bij ons bekomen.

PRAKTIJK
Nieuwe dunne beschermingslaag aanbrengen (jaarlijks of indien nodig)
1) Aanbrengen van het product met een platte borstel (hardwax; te
verkrijgen bij ons).
2) Goed uitstrijken.

3) In de richting van de houtnerven.
4) 1 nacht laten drogen + nog 8 dagen voorzichtig betreden.
OPGELET
1) Gebruik een stofzuiger aangepast voor parket.
2) Reinig de vloer met een licht vochtige dweil; let erop niet te nat te dweilen.
3) Gebruik enkel de voorgeschreven producten op uw vloer.
4) Gebruik geen stofdoekjes met een detergent.
5) Wanneer de beschermlaag van uw vloer aangetast is, reinig de vloer niet
met water. Een houten vloer waarvan de beschermende harslaag
aangetast is (krassen,…), moet eerst plaatselijk hersteld worden.
6) Plaats geen poreuze plantenpotten op de vloer.

GEVOLGEN VAN SLECHT ONDERHOUD
1) Zwarte en grijze kringen, of zones.
2) Onomkeerbare vergrijzing van het hout.
3) Doffe plaatsen in de vloer.
4) Aangetaste en beschadigde beschermingslagen.
5) Zichtbare loopzones.
6) Krassen.
7) Loskomen van de vloer door te nat te dweilen.

RICHTLIJNEN TOE TE PASSEN BIJ HOUTEN VLOEREN
Voorzie tafels en stoelen onderaan het liefst van vilt, zo bent u zeker
daardoor geen krassen op uw parket te veroorzaken.
Onder een rolstoel is het aan te raden een bureaumat te leggen.
Altijd een goed uitgewrongen (bijna droge) dweil gebruiken.
Indien er vragen zijn, laat dan niet na ons te contacteren; wij zullen u graag
helpen.

