ONDERHOUD GEOLIED PARKETVLOER
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 poriën afwer king wat wil zeggen dat het par ket verder gevoed moet worden.
Dat kan op 2 manieren. Ofwel wordt het parket verder onderhouden met zeep (dweilen met water & zeep) en
onderhoudsolie, ofwel wordt het parket geboend. De twee kunnen niet worden gecombineerd.

HET ONDERHOUD
Benodigdheden
1. Een volle emmer met warm/lauw water
2. Een eenvoudige dweil
3. Parketzeep wit of natuur: 15cl op een volle emmer
Werkwijze
Het parket moet regelmatig (liefst wekelijks) worden gedweild met water met toevoeging van voedende zeep.
Je hebt 2 emmers (bij voorkeur warm) water nodig. Eén met de juiste dosis zeep erin, een andere met gewoon proper
water. De dosis zeep is ongeveer een glas (limonadeglas) 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 deze keer in de andere emmer water spoelen, en deze keer
goed uitwringen. Onmiddellijk neem je, van het net gedweilde stuk parket, het overtollige water af met de uitgewrongen
dweil.
De bedoeling van deze werkwijze is dat tussen het bevochtigen en het opnemen van het overtollige water het zeepsop de
kans krijgt het vuil los te weken uit de poriën. Deze werkwijze garandeert een grondige reiniging alsook een uniformering
van het uitzicht. Het parket krijgt een mooie patine door het regelmatige dweilen en hij wordt ook van langs om minder
kwetsbaar.
Hardnekkige vlekken kan je aanpakken met de groene kant van een keukenspons, nat, niet droog. Met behulp van hetzelfde
zeepsop waarmee je dweilt. Je kan er bvb schoenstrepen mee verwijderen. Indien je heel hardnekkige vlekken moet
uitwrijven, kan je daardoor een matte vlek krijgen. Met het veelvuldige dweilen verdwijnt dit geleidelijk.
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!
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EXTRA TIPS
Belangrijk
Als je net hebt gedweild, moet je wachten om smeedijzeren voorwerpen op het natte parket neer te zetten, zo niet krijg je
oxidatievlekken, en het duurt lang vooraleer die vlekken verdwijnen.
Als je tapijten hebt liggen, leg je een flap van het tapijt over, je dweilt het stuk en je laat dat stuk eerst drogen vooraleer het
tapijt terug te leggen. Je mag het nog natte parket niet ‘insluiten’, zo niet krijg je schimmelvlekjes. Die zullen geleidelijk ook
terug verdwijnen, maar het is beter.
Vetvlekken (olijfolie, chips, ea.):
Vetvlekken verdwijnen eveneens door het frequent dweilen met water en javel, maar nestellen zich iets vaster in de poriën
van het hout. Om vetvlekken iets doeltreffender aan te pakken en vlotter op te lossen kunt u de parketvloer van tijd tot tijd
dweilen met ‘Intensief Reiniger’ van het merk Faxe.
Voor grote hardnekkige vetvlekken verdelen wij ook ‘Terre de Sommières'. Een droogverwijderaar van vetvlekken.
Nooit te veel water gebruiken.
Altijd het overtollige water direct terug opnemen met een zeer goed uitgewrongen dweil.
Het is nooit de bedoeling dat het parket kletsnat gemaakt wordt. Als je ziet dat de kopse kanten van de planken verkleuren,
dan wordt er systematisch te veel water gebruikt.
Beschermen tegen krassen
Verplaatsbare meubelen (zetels, stoelen, tafeltjes …) kan je best voorzien van viltjes. Puntige tafelpoten kunnen krassen
trekken in 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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