
 

 
ONDERHOUD VAN UW GEOLIEDE VLOER 

 

Waarschuwing:  
Uw parketvloer is met de grootste zorg afgewerkt. De olie die hiervoor gebruikt is heeft tijd nodig om optimaal 
uit te harden. Dit betekent dat de vloer nog 1 á 2 maanden gevoelig is voor vocht. Tevens bestaat er de eerste 
3 maanden (afhankelijk van de houtsoort) gevaar voor verkleuring.  
Voorkom met name in deze periode extra nauwlettend dat er vocht op de vloer terechtkomt.  
Plaats op een nieuw afgewerkte vloer i.v.m. het ademen van de vloer geen kleden.  
 

1) Schoonmaken  

a) Stofzuigen  

b) “dweilen” met mop of spons. Vochtig, niet nat; gewone huishoudchemicalieen kunnen gebruikt 
worden, doch het beste gebruikt u de Wax & Clean.  

c) Agressieve vlekken die niet bij b) weggaan, verwijderen door met PGN Onderhoudswas op een 
doek, schuursponsje of polijstkussentje de plek af te wrijven.  

 
2) Verzorging  

a) Plekken met zichtbare slijtage (doffe, schrale plekken) plaatselijk dun inwrijven met  
Onderhoudswas. 

b) Afhankelijk van de gebruiksintensiteit, 2 à 4 maal per jaar de loopzones schoonmaken en dun 
inwrijven met Onderhoudswas. 

 

Tips en algemene informatie 
  

1) De onderhoudswas bevat naast de natuurlijke plantaardige wassen nog schuurmiddelen en een 
sneldrogend oplosmiddel.  
Ca. 15 minuten na behandeling kan de vloer weer betreden worden.  

2) Bij grotere vloeroppervlakten (ca. 40m2) valt te overwegen een elektrische boenmachine aan te 
schaffen. (een boenmachine geeft overigens wel meteen glans aan de vloer).  

3) Bij ingekleurde vloeren dient extra aandacht aan de verzorging gegeven te worden. Te allen tijde dient 
vermeden te worden dat de pigmenten van het hout wegslijten ten gevolge van verwaarloosd 
onderhoud.  

4) Onder meubelstukken die vaak verschoven worden viltjes of iets dergelijks aanbrengen om krassen te 
verminderen.  

5) 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.  

 

Wij wensen u veel plezier met uw vloer!  
 
De hierboven aangegeven informatie over het onderhouden van uw vloer dient te worden opgevat als een 
gemiddelde richtlijn. U blijft verantwoordelijk om deze richtlijnen zoveel mogelijk af te stemmen op uw eigen 
gebruikssituatie.  
 
Team Van Manen Parket  
 
Belangrijk:  
Het niet juist opvolgen van dit onderhoudsvoorschrift kan tot gevolg hebben dat u slechts beperkt aanspraak 

kunt maken op onze garanties, welke wij op de vloer verlenen. 


