RAADGEVINGEN BIJ REINIGEN EN ONDERHOUDEN VAN PARKETVLOEREN
Hout is een natuurlijk product dewelke leeft en werkt bij schommelingen van temperatuur en luchtvochtigheid.
Het spreekt voor zich dat een stabiele niet te droge ruimte aan te bevelen is zowel voor de mens alsook voor
natuurlijke oppervlakten zoals houten vloeren.
De ruimte temperatuur moet tussen 18 à 22°C blijven met een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%. Hogere
of lagere luchtvochtigheid gaat automatisch gepaard met zwelling van de houtporiën of voegenuitzetting in de
parket waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan gesteld worden.
Een hygrometer is in de vakhandel te bekomen. Zowel planten en bloemen als luchtbevochtigers optimaliseren
de kamertemperatuur.
Een eventuele kleurverandering van het hout door lichtinval is normaal en toont aan dat hout een
natuurproduct is !
Het oppervlak van de parketvloer geeft volgens bepaalde normen een natuurlijke afwerking weer. Om een
optimale afwerking te behouden raden wij aan om houten vloeren regelmatig te laten nazien en behandelen
door een vakman. Zo voorkomt u voortijdige slijtage. Niettegenstaande alle voorschriften is slijtage op termijn
niet te vermijden. Herstellingen of eventuele nieuwe afwerkingen zijn dan onvermijdelijk.

Om de schoonheid van uw parketvloer te garanderen houdt u best rekening met volgende aandachtspunten:
1.

Tracht door gebruik van voetmatten te vermijden dat er overvloedig vuil in de ruimte (op de
parketvloer) komt. Zand en andere scherpe deeltjes moeten onmiddellijk verwijderd worden !

2.

Vilten onder meubilair en stoelen voorkomen krassen in het hout, let ook op met naaldhakken.

3.

Het hout niet lang in vochtige of natte toestand laten, omdat het water opneemt en daarbij van vorm
verandert. Vandaar dat we enkel van licht vochtig dweilen (met uitgewrongen dweil) spreken.
Vloeibaar materiaal zoals dranken,…..onmiddellijk verwijderen indien deze op de houten vloer terecht
komen om inwerking te vermijden.

4.

Bij kamerplanten een onderschaal gebruiken !

5.

Geen bijtende of schurende poetsmiddelen gebruiken !

6.

Droogreiniging: de normale dagelijkse reiniging gebeurt door middel van een droge bezem, stofzuiger
of stofopnemende doeken.

7.

Natreiniging: onderhoud met WOCA Natuurzeep, hiermee behoudt men de schoonheid van de
parketvloer. Ter regelmatige reiniging en onderhoud aan poetswater toevoegen. Met deze oplossing
licht vochtig (niet te nat) dweilen.

8.

Intensieve reiniging: gebruik WOCA Intensiefreiniger voor een grondige reiniging van de
parketvloer. Daarna WOCA Onderhoudsolie aanbrengen en normaal onderhoud hervatten.
Voor gebruik onderhoudsproducten, zie de begeleidende technische fiches

