Onderhoud van een geolied parket.
De eerste 10 dagen na het oliën zijn zeer belangrijk. Je mag dan niet met water op het parket en het
parket mag dan ook niet worden afgedekt met bvb karton. De olie moet voldoende uitharden.
3 volle dagen laten drogen alvorens het parket in gebruik te nemen.
De levensduur van uw parket hangt grotendeels af van een goed onderhoud en we geven daarom
graag wat uitleg & informatie.
Het parket is afgewerkt met een olie.
Dit is een open porige afwerking wat wil zeggen dat het parket verder gevoed moet blijven worden.
Onderhoud met zeep
Het parket moet regelmatig (liefst wekelijks) worden gedweild met warm water en met toevoeging
van de voedende zeep.
Je hebt 2 emmers warm water nodig. Eén met de juiste dosis zeep erin, een andere met gewoon
proper water. De dosis zeep is ongeveer een glas (1/2 bierglas) zeep op een volle emmer water.
Een stuk van de parketvloer dweilen met het zeepwater, de dweil mag daarbij niet uitgewrongen
worden zodat er bijna geen water meer in zit, maar het mag ook niet kletsnat, daar tussen in dus. Je
haalt de dweil uit het water en met beide handen druk je de dweil eens aan. Je kan daarmee een stuk
van ongeveer 10 m² dweilen. De dweil dan uitspoelen in de andere emmer water, en uitwringen.
Onmiddellijk stop je dan dweil terug in de emmer met zeep, dweil goed uitwringen deze keer, en de
vloer droog dweilen.
Hardnekkige vlekken kan je best aanpakken door een nylonkous te gebruiken, die je in je zeepwater
stopt, lichtjes uitwringen en dan schrobben op de vlek.
Het kan nodig zijn om eens in de zoveel tijd (1 à 2 keer per jaar) het parket te behandelen met een
onderhoudsolie. Liefst na een grondige reinigingsbeurt. De onderhoudsolie wordt dan best met een
verstuiver aangebracht. De onderhoudsolie verstuiven over het parket en goed uitwrijven met een
droge doek. De volledige oppervlakte op dezelfde manier behandelen.
ZONDER HET REGELMATIGE ONDERHOUD MET WATER EN EEN VOLDOENDE DOSIS ZEEP
WORDT HET PARKET VUIL EN MOEILIJK TE ONDERHOUDEN!
Verplaatsbare meubelen (zetels, stoelen, tafeltjes …) kan je best voorzien van viltjes. Die beschermen
het parket tegen al te vlugge plaatselijke uitslijting of spoorvorming.
Voor bureaustoelen (wielen) is het aangeraden een chairmat te gebruiken. Met een chairmat
voorkom je dat er sporen in het parket komen. Geen enkel parket is tegen een dergelijke belasting
bestand. Je kan de chairmats kopen in winkels waar ze bureaumeubilair verkopen.
Je kan ze uiteraard ook bij ons kopen.
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