Onderhoudswijzer
Hardwax vloeren

Onderstaande onderhoudsproducten zijn van superieure kwaliteit
en samengesteld uit natuurlijke grondstoffen.
Toepassing
Op praktisch alle vloeren afgewerkt met hardwax.
Na Oplevering
Het duurt ca. 14 dagen voordat de olie of hardwax is
doorgedroogd. Ontzie de vloer in die tijd zoveel mogelijk. Hoe
langer de vloer de tijd krijgt om te drogen hoe beter wordt de
bestendigheid.
• Beloop de vloer pas na tenminste ca. 48 uur drogen.
• Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en 		
verschuiven van meubelen.
• Reinig de vloer in een periode van 14 dagen alleen droog en
veelvuldig en neem gemorste vloeistoffen direct op.
• Daarna kunt u de vloer ook vochtig reinigen en mag u kleden
neerleggen.
• Het heeft voordeel om ca. twee weken na het plaatsen de vloer
te reinigen met Parketmeester Master reiniger voor hardwax
vloeren en deze voor de eerste maal te behandelen met
Parketmeester onderhoudshardwax – vraag zonodig advies
aan uw Parketmeester.
Droog en vochtig onderhoud, dagelijks/wekelijks
• Stofzuig, wis of veeg de vloer dagelijks om zand en vuil zo snel
mogelijk weg te nemen.
• Reinig alleen vochtig indien echt nodig. Gebruik daarbij een
goed uitgewrongen Master dweil super.
• Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
• Gebruik geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, azijn of
andere agressieve reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen
uw vloer na verloop van tijd aantasten en/of verkleuringen
veroorzaken. Gebruik om die reden ook nooit een
stoomapparaat.
• Gebruik uitsluitend de onderhoudsproducten Parketmeester
Master reiniger voor hardwax vloeren voor in het 		
schoonmaakwater, Parketmeester intensief reiniger voor 		
intensieve reiniging en Parketmeester onderhoudshardwax om
hardwax aan te brengen. Deze producten zijn speciaal op elkaar
afgestemd en geven een blijvend mooi en duurzaam resultaat.

Voeden met Parketmeester Onderhoudshardwax
Onderhoudshardwax is een houtvoedende, vloeibare hardwax op
basis van carnaubawas en bijenwas en ruikt aangenaam.
Afhankelijk van het gebruik zal de vloer naar verloop van tijd
plaatselijk wat schraal worden en dan moeten worden opgefrist
met Parketmeester Master onderhoudshardwax (ook in wit).
Doe dat tijdig. Op looppaden, voor zitbanken en rond stoelen de
hardwaxbescherming van tijd tot tijd aanvullen, maar niet vaker
dan nodig: een te dikke laag hardwax op de vloer kan lijden tot
gladheid, strepen, glansverstoringen en sneller vuil worden. Een te
dikke of vervuilde laag wax intensief reinigen met Parketmeester
Master intensief reiniger en daarna het oppervlak herstellen met
Parketmeester Master onderhoudshardwax (ook in wit).
• Aanbrengen op schone, volkomen droge oppervlaktes.
• Zeer dun aanbrengen, 1 liter is doorgaans voldoende voor
100 m².
• Parketmeester Master onderhoudshardwax (ook in wit) op de
vloer sprenkelen, inwrijven en daarna met katoenen (pluisvrije)
doeken droogwrijven.
• Minstens 6 uur laten drogen alvorens de vloer weer te belopen
• Na het aanbrengen van Parketmeester Master 			
onderhoudshardwax (ook in wit) de vloer een aantal dagen
alleen droog reinigen.
• Met een Parketmeester éénschijfsboenmachine wordt het
inwrijven nog eenvoudiger, zeker bij grotere oppervlaktes.

Let op!
Gebruik nooit
teveel water en neem
het overtollige vocht
direct op. Volg ook de
gebruiksaanwijzing op
de verpakking.
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Onderhoudswijzer
Hardwax vloeren
Bijwerken van beschadigingen

Hints en tips

Beschadigingen in het hout zijn doorgaans te herstellen en/of te
camoufleren.

- De vloer na de afwerking niet direct afdekken met folie, 		
kleden of karton i.v.m. doorharding van de toplaag.
- Gebruik voor elke afwerking de juiste onderhoudsproducten.
- Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen,verdunners, 		
schuurmiddelen of op ammoniak gebaseerde 			
schoonmaakproducten, deze kunnen permanente schade aan
uw vloer toebrengen en/of verkleuringen veroorzaken.

Diepere verkleuringen en/of beschadigingen kunnen met fijn
schuurpapier worden weggeschuurd.
Een kaalgeschuurd oppervlak altijd eerst herstellen met master
onderhoudsolie, eventueel in kleur, en dan Parketmeester
onderhoudshardwax aanbrengen.
Verwijderen van vlekken
Een hardwaxvloer is normaal gesproken zeer bestendig, maar
laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen. Vlekken die in het
normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, kunt u veelal
afwrijven met Linotyn. Gebruik hierbij eventueel een scotch-brite
sponsje of iets dergelijks.
Preventief groot onderhoud
Om de vloer van een nieuwe slijtlaag te voorzien is Waxol
verkrijgbaar. De Waxol is gemakkelijk zelf aan te brengen.
- Stofzuig, wis of veeg de vloer om los vuil te verwijderen.
- Bereid oude hardwaxlagen voor met Parketmeester
intensief reiniger, bij voorkeur met een 				
éénschijfsboenmachine.
- Op de schone, volkomen droge vloer de Waxol aanbrengen.
De Parketmeester heeft een lijn van revolutionaire
onderhoudsproducten die een prima resultaat opleveren bij een
minimum aan inspanning.

Waarschuwing:
Ook natuurlijke Parketmeester
producten altijd buiten het bereik van
kinderen houden. Wegens gevaar van
zelfontbranding door broei, doeken
en pads met was of olie zorgvuldig
behandelen en uitgespreid ophangen
en buiten laten drogen. Dus beslist
niet samengepropt laten drogen.
Eventueel bewaren in een
afgesloten blik.
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- Zorg dat de producten die kunnen afgeven, zoals asfalt, rubber
oplosbare verf en schoenpoets, niet in aanraking komen met de
vloer.
- Zorg dat er geen water op de naden achterblijft en indien 		
gemorst, meteen verwijderen. Frequent of buitensporig 		
gebruik van water kan uw vloer beschadigen.
Water dat achterblijft op de vloer, specifiek op de naden,kunnen
beschadigingen veroorzaken die niet worden gedekt door de
garantievoorwaarden!
- Gebruik matten of kleden om inloop van zand, steengruis, 		
vuiligheid en water te minimaliseren, die uw vloer kunnen
beschadigen. Gebruik geen matten gebaseerd op latex of 		
rubber; deze kunnen verkleuring van uw vloer veroorzaken 		
(weekmakers).
- Ondanks dat uw vloer een hoge indrukbestendigheid heeft,
kunnen meubels en stoelen met smalle poten of scherpe 		
hakken door een te hoge druk, permanente beschadigingen
veroorzaken aan uw vloer.
- Geen meubels of apparaten over de vloer heen schuiven.
Gebruik meubel onderleggers onder zwaar meubilair om het
gewicht te verdelen. Gebruik vilt onderleggers onder stoelen
en tafels om eventuele krassen te voorkomen bij het schuiven
van meubilair.
- Voorkom dat sigaretten, lucifers en andere hete objecten in
aanraking komen met de vloer.
Hierdoor kunnen verkleuringen en beschadigingen ontstaan.
- Mocht, na het normale onderhoud, de vloer niet hersteld zijn,
is dit een teken dat de vloer schoongemaakt en opnieuw 		
behandeld dient te worden.

