Onderhoud van uw geboende parketvloer
Gewoon onderhoud
De eerste maanden is het de bedoeling het parket zo frequent mogelijk op te boenen zonder daarbij boenwas te
gebruiken. De aangebrachte boenwas volstaat, alleen moet die zo homogeen mogelijk gemaakt worden door
het regelmatige boenen.
Typisch voor een geboend parket is de gevoeligheid voor schoenvegen. (matte vegen in de glans) Er zit namelijk
een waslaag op het parket. Je kan de schoenvegen makkelijk verwijderen door er met de boenmachine eens over
te boenen.
De regelmaat van het boenen zal geleidelijk mogen afnemen naarmate de tijd vordert.
De vloer kan tussentijds uiteraard ook gereinigd worden met een flipperbezem of stofzuiger.
Grotere onderhoudsbeurten
Om de zoveel tijd (zelf te bepalen naargelang intensiteit beloop) kan het parket opnieuw behandeld worden met
boenwas. Het is aangeraden om eventuele vlekken met terpentijn plaatselijk te verwijderen. Met terpentijn wordt
ook de waslaag verwijderd en hiermee ook het eventuele vuil dat zich in de loop der jaren tussen de
verschillende lagen boenwas heeft genesteld. Het is nog beter van vloeibare was te gebruiken voor het
plaatselijk of algemeen reinigen van de geboende vloer.
Gebruik niet te veel vaste boenwas. Een te dikke laag is gevoeliger voor innesteling van vuil! Het is altijd beter
om vloeibare was te gebruiken.
Water
Vermijd langdurig contact met water. Als je bloempotten op het parket hebt staan, zet die dan liefst in een
waterdichte schaal. (Geëmailleerd) Zoniet krijg je door het water onderaan de schaal permanente zwarte kringen
in het hout die er niet zomaar uit te verwijderen zijn, zelfs niet bij het volledig opschuren van het parket. Het
parket dweilen met een goed uitgewrongen dweil kan ook. Maar liefst ook nooit teveel water gebruiken. In
principe is het dweilen met water afgerande voor een geboend parket.
Andere reinigingsproducten
Vermijd gebruik van allesreinigers zoals Mister Proper e.d. Deze producten zijn te agressief en niet geschikt voor
onderhoud van houten vloeren.
Viltjes.
Het gebruik van viltjes onder stoel- en tafelpoten is aangeraden.
In principe breng je liefst viltjes aan op alle meubilair wat geregeld wordt verplaatst.
Zo vermijd je plaatselijke beschadiging van uw parket.

Chairmat.
Als een bureaustoel op wielen wordt gebruikt, is het goed om een chairmat te gebruiken. Dit is een
hardplastieken mat (in de bureauhandel verkrijgbaar) die zich door middel van kleine rubbernopjes vastzet op het
parket.
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