Onderhouden van een gelakte parketvloer.

De levensduur van het vernist parketvloer hangt grotendeels af van een goed en frequent
onderhoud. Indien mogelijk wordt de parketvloer wekelijks onderhouden met water en een dosis
aangepaste Cleaner of Polish/Metamat. Uiteraard hangt de frequentie van kuisen af van de
intensiteit in gebruik.
Het is de bedoeling om zo veel als mogelijk de vloer af te stoffen en te reinigen met water en
Cleaner.
De Cleaner is een zeep/detergent die de lak niet aantast. Hoe minder vuil (stof/haar) er op de vloer
ligt, hoe minder de slijtage. Het zijn de stofpartikeltjes die een schurend (slijtend) effect hebben.
Daarnaast is het de bedoeling dat je om de 5 à 10 dweilbeurten het parket dweilt met
Polish/Metamat. Elke keer de vloer wordt gedweild met water en Polish/Metamat leg je een
supplementair beschermlaagje op de reeds aangebrachte laklaag. Zo wordt uiteindelijke de laklaag
zo min mogelijk aangetast of uitgesleten, en wordt die extra beschermd.
Naast het dweilen met water en Cleaner of Polish/Metamat kan je de parketvloer reinigen
door te stofzuigen (borstelstand) of te wissen een stofmop (ook gekend als Swiffer, Flipper
e.a.)
Dweilen met aangepaste zeep:
Werkwijze
(Zorg voor je start met dweilen dat de vloer stofvrij is gemaakt.)
Voeg de correcte dosis zeep toe (dosis aangeduid op fles, ca 30-50 ml) aan de emmer met
proper water en meng alles met gebruik van de dweil. Haal de dweil uit het water en wring
hem goed. Probeer in de mate van het mogelijke bij het dweilen de legrichting van de vloer te
volgen. Laat de bevochtigde parketvloer uitdrogen.

Bij sterke vervuiling of voor intensief onderhoud mag je de dosis zeep opdrijven tot 100 ml
zeep (Cleaner) op 1 liter water. (koffie, thee, melk, sap, urine, wijn, bloed, ...)
Extra tips
Verplaatsbare meubelen (zetels, stoelen, tafeltjes ...) kan je best voorzien van viltjes.
Die beschermen het parket tegen al te vlugge plaatselijke uitslijting.
Voor bureaustoelen (wielen) is het aangeraden een chairmat te gebruiken. Geen enkel parket is
tegen een dergelijke belasting bestand. Je hebt ook stoelen met ‘parketwielen’, die geen
sporen trekken in het hout.
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