Onderhoud van hardwax geoliede vloer
Het onderhoud van uw hardwax geoliede vloer
Bij een hardwax olievloer zorgt de aangebrachte hardwax olie voor bescherming van het hout. Met
reiniging en onderhoud zorgt u er voor dat de vloer in topconditie blijft. ParketGroep levert diverse op
de verschillende vloer- en hardwax olietypen afgestemde onderhoudsoliesystemen. Deze systemen
omvatten altijd in ieder geval een onderhoudsolie en en intensief reiniger, daarnaast vaak ook een
dagelijks reinigingsmiddel.

Eerste onderhoud na installeren
Een ter plaatse geoliede vloer is de eerste weken nog kwetsbaar. U mag daarom de eerste twee tot
drie weken na het oliën uw vloer niet nat reinigen en ook nog geen kleden e.d. op de vloer leggen. Bij
de meeste in de fabriek geoliede vloeren mag u direct al een laag onderhoudsolie aanbrengen.

Reinigen
1. Droog reinigen
Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel
daarvoor is een wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met een
zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte
reiniging.
2. Nat reinigen
Een geoliede vloer kan tussendoor worden gereinigd met in water opgelost ParketGroep
Reiniger. Dit middel lost vuil en vet op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken en brengt
een beschermende laag aan

Intensiefreinigen
Is de vloer flink vervuilt, bijvoorbeeld door een feestje of door achterstallig onderhoud, dan kunt u de
vloer het beste intensief reinigen. Los ParketGroep Reiniger op in lauw warm water en reinig met
behulp van een dweil of vloermop de vloer. Spoel vervolgens de dweil of mop goed uit, en reinig met
schoon water de vloer nog een keer.
Na elke intensieve reiniging dient u een nieuwe laag onderhoudsolie aan te brengen.

Onderhoudsolie
Door een laag onderhoudsolie aan te brengen op vloer brengt u een nieuwe beschermlaag aan. Deze
onderhoudsolie is verkrijgbaar in Naturel en in kleur. ParketGroep heeft onderhoudsolie in
verschillende soorten voor de verschillende olietypen. Na behandeling is uw vloer weer langdurig
beschermd. Eventueel is deze behandeling ook machinaal uit te voeren vraag uw ParketGroep
specialist.
Tip
Lees ook altijd goed de instructies op de verpakkingen en houdt u aan de te gebruiken hoeveelheden,
mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduidelijkheid altijd contact op.
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