
 

 

 Onderhoudsvoorschrift voor gelakte parketvloeren  
 
Wanneer u ook voor de volle 100% plezier van uw vloer wilt hebben, dan is het juiste onderhoud van 

het grootste belang. Volg daarom onderstaande aanwijzingen nauwkeurig op, dan pleegt u op de 

meest effectieve wijze onderhoud.  
 

1. Direct na oplevering  
 

Uw parketvloer is met de grootste zorg voor u geïnstalleerd. Er is nog een aantal regels waarmee u 

rekening dient te houden. De lakken die bij de afwerking zijn gebruikt behoeven enige tijd om 
optimaal uit te harden. Dat impliceert dat de vloer nog 4 à 6 weken gevoelig is voor vocht. Tevens 

bestaat er de eerste 3 maanden (afhankelijk van de houtsoort) gevaar voor verkleuring.  
Voorkom in deze periode extra nauwlettend dat er vocht op de vloer terechtkomt.  

Plaats op een nieuw afgewerkte vloer i.v.m. het ademen en verkleuren van de vloer geen kleden.  

Neem de vloer de eerste 4 weken niet vochtig af en gebruik geen onderhoudsmiddelen.  
 

2. Dagelijks onderhoud  
 

Naar behoefte stofzuigen met gebruikmaking van een borstelmondstuk. Vast oppervlakkig vuil, zoals 
modder, gemorste frisdrank e.d., met een goed uitgewrongen maar nog wel vochtige doek opnemen 

en daarna de plek goed droogwrijven. Indien de vloer licht bevuild is (geen oppervlakkig vuil) kunt u 

deze schoonmaken met de Neutraalreiniger welke wordt verdund met water (50-100 ml per 10 liter 
water).De Neutraalreiniger nooit puur gebruiken.  

Op gezette tijden zal de vloer moeten worden voorzien van een beschermlaag, Polish. De Polish 
brengt u verdund of puur aan, bij voorkeur met een polishverdeler, nadat u de vloer heeft 

schoongemaakt met de Neutraalreiniger. Breng de Polish gelijkmatig aan en laat de vloer ca. 30 tot 

45 minuten drogen.  
Polish is lichtglanzend. Hierdoor kan de glansraad van de vloer veranderen. Zo worden hoogglanzende 

vloeren matter en matte vloeren glanzender. Houdt hiermee graag rekening.  
 

3. Groot onderhoud  
 

Afhankelijk van het gebruik van de vloer kan het zijn dat u de vloer incidenteel intensief wilt 

schoonmaken. Gebruik hiervoor Remover en los dit middel op in water (pas de dosering aan de 
vervuilingsgraad aan). Breng het mengsel gelijkmatig met een doek aan en laat het 5 minuten 

inwerken. Behandel het oppervlak enkele malen na met een in schoon water uitgespoelde en daarna 
uitgewrongen doek en laat de vloer goed drogen. Ten slotte voorziet u de vloer van een dunne en 

gelijkmatige laag Polish.  

 
4. Algemeen  

 
Alle genoemde onderhoudsmiddelen kunnen door ons worden geleverd. In het geval er problemen 

zijn, kunt u ons te allen tijde raadplegen voor een afgestemd onderhoudsadvies. Ga nooit zelf 

experimenteren, dit kan schade veroorzaken aan uw vloer.  
 

5. Relatieve Luchtvochtigheid  
 

Om een goed gedrag van uw vloer te waarborgen, dient u ervoor te zorgen dat de RLV (Relatieve 
Luchtvochtigheid) zich bevindt tussen de 50 en 70%. Dit kunt u aflezen op een zogenaamde 

Hygrometer. Indien de RLV onder deze waarde daalt, bestaat de kans op vervorming van meubels, 

stoelen, en ook van uw parketvloer. Naadvorming is dan niet uitgesloten. Probeer de RLV op peil te 
houden door bijvoorbeeld waterbakjes aan de radiatoren te bevestigen of door gebruik te maken van 

een elektrische luchtbevochtiger.  
Het niet juist opvolgen van dit onderhoudsvoorschrift kan tot gevolg hebben dat u slechts beperkt 

aanspraak kunt maken op de garantie, welke wij op de parketvloer verlenen.  

Wij wensen u veel plezier met uw vloer!  


