ONDERHOUD GEBOEND 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.

HET ONDERHOUD VAN EEN GEWOON ONDERHOUD
Werkwijze
Zorg voor je start dat de vloer stofvrij is gemaakt.
Maak voor je start de ruimte zoveel mogelijk vrij. Giet een kleine dosis vloeibare boenwas (hoeveelheid zie fles) op de
parketvloer en wrijf het product met een propere vod open. Zorg ervoor dat je niet te veel vloeibare was aanbrengt en
dat die goed word uitgewreven. Een te dikke laag droogt niet snel op en is moeilijk op te boenen. Laat de was 30min tot
1uur inwerken en opdrogen. Boen vervolgens de volledige oppervlakte met een professionele boenmachine.
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EXTRA TIPS
Vermijd water
Vermijd langdurig contact met water. Als je bloempotten op het parket hebt staan, zet die dan liefst in een waterdichte
schaal (Geëmailleerd). Zo niet 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.
Vermijd alternatieve producten
Vermijd gebruik van allesreinigers zoals Mister Proper e.d. Deze producten zijn te agressief en niet geschikt voor onderhoud
van houten vloeren.
Beschermen tegen krassen
Verplaatsbare meubelen (zetels, stoelen, tafeltjes …) kan je best voorzien van viltjes. Puntige tafelpoten kunnen krassen
trekken in de waslaag en het hout.
Voor bureaustoelen (wielen) is het aangeraden een chairmat te gebruiken. Geen enkel parket is tegen een dergelijke
belasting bestand.
Je kunt de chairmats kopen in winkels waar ze bureaumeubilair verkopen. Je hebt ook stoelen met ‘parketwielen’, die geen
sporen trekken in het hout.
Twijfel:
Bij twijfel of vragen kunt u ons altijd telefonisch op per mail contacteren. Wij helpen u graag verder.
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TIPS OVER LUCHTVOCHTIGHEID
Structurele klachten van te droge lucht, zoals gezondheidsklachten (droge mond, geïrriteerde slijmvliezen etc.) of scheuren in
houten meubilair in kantoor en woning moeten grondig worden aangepakt. Maar om droge lucht te verminderen op
kantoor en in huis, hebben wij vier goede tips om droge lucht in huis te vermijden en te bestrijden. (De ideale
luchtvochtigheid is 50à60%, te meten met een hygrometer)
Ga preventief te werk!
Het extra bevochtigen van ruimtes doe je best van bij de start van de winter, vanaf begin november en dat t.e.m. april. Als je
bij aanvang van de winter dag en nacht alle ruimtes voorziet van extra vocht kan je het extreem krimpen van hout en
eventuele scheurtjes verminderen.
Beperk verluchten en ventileren
Door minder te ventileren kan een deel van het probleem met een lage relatieve vochtigheid worden opgelost. Met name
wanneer het buiten vriest, is het beter bijvoorbeeld 's ochtends het raam op de deur korte tijd helemaal te openen, dan de
hele dag een contstante aanvoer van te droge lucht in de ruimte te hebben. Dus is het beter om niet de hele dag twee
ramen of openingen tegenover elkaar openzetten.
Meer produceren of verspreiden
Door na het douchen of baden de muren en de vloer niet droog te maken en deur van badkamer en keuken open te
houden bij gebruik wordt de hoeveelheid vocht in huis verhoogd.
Verwarming niet te hoog
De verwarming van een huis heeft veel invloed op de luchtvochtigheid. Warme lucht immers kan meer vocht bevatten dan
koude lucht. Als de verwarming bv. 's nachts erg hoog staat, daalt de relatieve vochtigheid nog meer. Het beste kan men de
thermostaat voor 's nachts niet hoger instellen dan 17° Celsius.
Luchtbevochtiger
Er zijn ruimtes waar het moeilijker regelmatig verluchten is, zoals een (afgesloten) kantoor, woonkamer of slaapkamer. Om
de vochtigheid in die ruimtes te regelen, bestaat er een eenvoudige oplossing: luchtbevochtigers. Dat zijn apparaten die op
basis van het verdampen van water de luchtvochtigheid doen stijgen. Sommige apparaten hebben een hygrostaat die
instelbaar is. Zo verkrijgt u de gewenste luchtvochtigheid in woning of kantoor. De droge lucht neemt het water op en de
luchtkwaliteit wordt weer beter.
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