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RICHTLIJNEN VOOR HET ONDERHOUD VAN HOUTEN VLOEREN
BEHANDELD MET EEN LAKLAAG

Na het leggen
Direct nadat de vloer gelegd en behandeld is (en droog is), kunt u deze in gebruik nemen. Gebruik altijd een zachte bezem, een stofzuiger in
“bezemstand” of een Bleu Dolphin stofdoek om zand en vuil van de vloer te verwijderen. Zorg daarnaast ook voor een goede mat bij elke
inloop van buitenaf. Voorzie ook meubilair (de kasten niet vergeten i.v.m.schoonmaken) van anti-krasvilt om beschadiging van uw vloer te
voorkomen.

Reiniging bij een afwerklaag van lak
Het onderhoud bij een gelakte vloer dient te gebeuren met een Leha Finish-Polish, deze na 14 dagen aanbrengen op de gehele vloer met een
speciale Bleu Dolphin polishdoek of katoenen doek (altijd de doek goed vochtig maken met de polish nooit op de vloer spuiten). Voldoende
dik aanbrengen. Deze behandeling 2x per jaar (plaatselijk) herhalen. Regelmatig schoonmaken met Leha Clean OH49 (verdunnen met warm
water). Vochtig afnemen met dweil. U kunt ook de Bona Care set gebruiken om uw vloer snel en eenvoudig te reinigen (Bona cleaner op
pad/dweil spuiten niet op de vloer).

Belangrijk!
- Reinig uw vloer uitsluitend met een goed uitgewrongen dweil. Teveel vocht kan gebreken aan uw vloer veroorzaken.
- Gebruik voor het reinigen van uw vloer uitsluitend voorgeschreven reinigingsmiddelen. Dit in verband met het behoud van uw vloer.
- Lees voor het gebruik van reinigingsmiddelen altijd eerst de gebruiksinstructie op de verpakking.
- We leven weliswaar in een ‘nat’ landje, maar we wonen vaak te droog. Centrale verwarming zorgt voor onaanvaardbare uitdroging van de
ons omringende lucht. Allerlei klachten kunnen daarvan het gevolg zijn. Hoofd- en keelpijn, droge huid, lusteloosheid... De CV gaat vaak
enkele graden omhoog omdat men zich niet zo ‘lekker’ voelt, waardoor de lucht nog meer uitdroogt. Het heeft ook z’n uitwerking op
planten en huisdieren, meubelen, schilderijen, muziekinstrumenten, maar zeker ook op uw parketvloer! Naden, scheuren en kromtrekken
kunnen het gevolg zijn. Dat ligt dus in zo’n geval niet aan de kwaliteit van uw parketvloer. Een goede luchtbevochtiger (en niet zo’n
waterbakje achter de radiator) zorgt probleemloos voor het juiste woon- en leefklimaat. Alles wat leeft (en dat doet ook uw vloer) zal u er
dankbaar voor zijn. De verwarming kan weer een paar graden lager, zodat het apparaat zichzelf wellicht terugverdient. U ziet... er valt heel
wat over parket en alles wat daarbij hoort te vertellen.
- Zorg in uw woning voor een aangenaam leefklimaat. Uw vloer, maar ook uzelf, voelt zichzelf het beste bij een temperatuur van +/- 20
graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van 50- a 70%. Extreme afwijkingen van deze waarden kunnen leiden tot gebreken aan uw
vloer.
- Als u een bureaustoel of een andere stoel met wieltjes heeft, gebruik dan een ParketSaver dit is een harde kunststof mat waar u met de
wieltjes van de bureaustoel/stoel overheen kunt rijden. Hierdoor wordt uw vloer beschermd.
- Regelmatig maar vooral correct onderhoud verlengen de levensduur van uw vloer. Alle bovengenoemde onderhoudsmiddelen en materialen
zijn uiteraard verkrijgbaar bij HONSELAAR Vloeren. U dient er rekening mee te houden dat naarmate de intensiviteit van het gebruik
hoger is, het onderhoud daaraan aangepast dient te worden.
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