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Onderhoud van een gebleekt parket. 
 
De levensduur en uitzicht van uw parket hangt grotendeels af van een goed onderhoud en we geven daarom graag wat uitleg & informatie. 
Het parket is uitgebleekt met een geconcentreerde chlooroplossing. 
Kleine verkleuringen ter hoogte van de open voegjes of schuine kanten, of tegen de randen, zijn inherent aan het bleken met de 
geconcentreerde chlooroplossing die we gebruiken. Deze verdwijnen heel vlug na het onderhoud met water en een ‘normale’ dosis 
intensiefreiniger.  Het uitzweten (aanslaan van vocht op parket) in vochtige periodes (zomer, nazomer) is ook een typisch verschijnsel. Dit komt 
door zoutresten die achterblijven, en het vocht aantrekken als de luchtvochtigheid aan de hoge kant is. Dit komt meestal voor op plaatsen 
waar weinig luchtverplaatsing is. (in hoeken bvb) Het parket afdweilen met water en een minieme dosis intensiefreiniger doet dit fenomeen 
verdwijnen. 
Het parket heeft na plaatsing niet de grijze patine van een parket dat al een tijdje wordt onderhouden, zoals het parket in onze toonzaal. Elke 
dweilbeurt draagt bij aan een mooie grijze patine van een verweerde parketvloer. Het duurt een 10-tal dweilbeurten eer het parket zijn volle 
grijze patine krijgt. 
Zolang het parket nog nat is van het bleken, mag het parket niet afgedekt worden met tetrakarton! Het insluiten van vocht zal zeker 
schimmelvorming veroorzaken.  
Het afdekkarton plaatselijk verwijderen (bvb om maatkasten te plaatsen) houdt risico’s van uitzweten in. Het afdekkarton moet dan worden 
terug geplaatst tot tegen de kast, het mag niet opkrullen aan de randen. In dat geval laadt het parket makkelijk aan en kan het niet uitdrogen. 
Terug plaatsen kan enkel als het parket droog is. 
 
Intensiefreiniger:  Er zit geen olie, boenwas of vernis in of op het parket, wat wil zeggen dat het parket gevoeliger is voor vervuiling. De 
afwezigheid van een klassieke afwerking maakt het daarentegen altijd mogelijk om de vloer intensief en diep te reinigen. Je kan heel 
makkelijk de vloer proper maken met een oplossing van warmwater en een gepaste dosis intensiefreiniger erin. (ca 10 à 15 cl op een emmer 
warmwater of meer, al naargelang de vervuiling.) 
 
Methode. Eerst een stuk van 5 à 8 m² dweilen met een halfnatte dweil (geen kletsnatte dweil, met beide handen de dweil eens uitdrukken). 
Vervolgens de dweil uitspoelen en ditmaal goed uitwringen en het overtollige warmwater afnemen met de goed uitgewrongen dweil van het 
stuk dat net is gedweild met de halfnatte dweil. Deze bewerking herhalen over de volledige oppervlakte. (stuk per stuk) Het is niet de 
bedoeling om bvb eerst de volledige oppervlakte te dweilen met de halfnatte dweil, en dan de volledige oppervlakte op te nemen met de 
uitgewrongen dweil. De volledige oppervlakte moet gedweild worden in kleinere zones van 5 tot 8 m². 
Deze methode zorgt telkenmale voor een DIEPE reiniging IN de poriën van het hout. Tegelijkertijd krijgt het parket bij elke dweilbeurt een 
mooiere verweerde patine. 
 
Als er niet regelmatig gedweild wordt, riskeert men loopgangen van plaatselijke vervuiling van intensief belopen ruimtes. Zelfs in dat geval 
kan je het parket mits enkele dweilbeurten proper krijgen. 
Belangrijk: Zolang het parket nat ligt van het dweilen, geen voorwerpen in ijzer of smeedijzer terugplaatsen. Deze veroorzaken zeer 
hardnekkige oxidatievlekken. 
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’ door het tapijt vroegtijdig terug te plaatsen, zoniet krijg je schimmelvlekjes. 
 
Nooit TE VEEL water gebruiken. Altijd het overtollige water terug opnemen met een zeer goed uitgewrongen dweil. Het is nooit de bedoeling 
dat het parket kletsnat gemaakt wordt. Alsook moet men altijd het parket opnemen met een uitgewrongen dweil. Als je ziet dat de kopse 
kanten van de planken verkleuren, dan wordt er systematisch te veel water gebruikt. Het gebruik van voldoende water is dan ook terug nodig 
voor een grondige reiniging. (We kunnen dit gerust demonstreren) 
 
Er kan overwogen worden om eens in de zoveel tijd, een grondige reinigingsbeurt in te lassen.  Deze kan gebeuren door onze 
onderhoudsploeg. Wij maken graag een prijsvoorstel op maat voor u. 
 
Terre de Sommieres. Om vetvlekken onmiddellijk te verwijderen heb je Terre de Sommières. Dit is een poeder dat je op de vetvlek uitstrooit 
en na een aantal uur kan je het opzuigen en is de vetvlek in kwestie verdwenen, 

  
Belangrijk: Na het uitbleken van het parket blijven zoutkristallen op het hout achter. (NaCl)  Het parket kan ná het drogen terug gaan 
‘uitzweten’. Dit is vooral zo als de luchtvochtigheid aan de hoge kant is. Dit is het vocht uit de omgeving dat aanslaat op het parket door de 
aanwezigheid van die zoutkristallen. Een aantal keer dweilen met proper warmwater zonder toevoeging van 
intensiefreiniger helpt om de zoutkristallen te doen verdwijnen. Daarmee komt ook een eind aan het uitzweten. 
 
Vriendelijke groeten,  
Willton - team 


