Schuur Advies
Wat moet u weten:
Onlangs heeft u Parket Tree opdracht gegeven uw bestaande parketvloer te schuren en
opnieuw te voorzien van lak- olie dan wel hardwax afwerking. Graag brengen wij het
volgende onder uw aandacht.
Parketvloeren kunnen bestaan uit een onderlaag met daarop een door de fabrikant
aangebrachte toplaag van hout of een ter plaatse tijdens het leggen aangebrachte
toplaag van hout.
De dikte van die toplaag kan op verschillende plaatsen variëren vanwege het bijvoorbeeld
schuren van de vloer in het verleden.
Bij het schuren van de vloer wordt een dunne laag van de toplaag weggeschuurd. Het is
echter vooraf niet vast te stellen of de toplaag op alle plaatsen voldoende dik is om het
doorschuren daarvan te voorkomen.
Indien uw vloer is voorzien van vellingkanten worden deze vellingkanten
geschuurd/gefreesd. Het frezen van de vellingkanten heeft tot gevolg t.o.v. de
oorspronkelijke staat van de vloer de vellingkanten iets breder worden en het is tevens
mogelijk dat er enig kleurverschil optreedt.
Bij het lakken van de vloer met een vloerlak op waterbasis kan niet worden voorkomen
dat er vocht in de vloer terecht komt. Als gevolg daarvan kan het voorkomen dat de lijm
waarmee de toplaag is aangebracht op de tussenlaag loslaat en kan het zijn dat door het
uitzetten en weer krimpen van de vloer tijdens het drogen van de lak krimpnaden
ontstaan.
Heeft u ervoor gekozen de vloer af te laten werken met een hardwax olie in een bepaalde
kleur dan is het mogelijk dat er bij het aanbrengen van een kleurolie op houtmateriaal
enige vlekvorming optreedt.
Hoewel uw opdracht zorgvuldig zal worden uitgevoerd dient te worden vermeld dat, gelet
op bovenstaande uitleg, Parket Tree niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het
mogelijk doorschuren van de vloer en/of loslaten van de toplaag en het ontstaan van
krimpnaden. Dit geldt tevens voor hetgeen dat vermeld staat over het frezen van de
vellingkanten en, in het geval er is gekozen voor een hardwax afwerking, hetgeen
vermeld staat over het aanbrengen van een kleurolie op de vloer.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit advies kunt u altijd contact opnemen met de
vestiging waar u de vloer heeft aangeschaft.
Meer info op: www.parkettree.com

De inhoud van dit blad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Parket Tree is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden, vergissingen,
zet- of drukfouten. Dit blad heeft geen andere waarde dan het verstrekken van vrijblijvende informatie. Hierdoor ontstaan voor Parket Tree
geen verplichtingen, van welke aard dan ook.

