Onderhoudsadvies: HARDWAX-VLOEREN
Hardwaxvloeren zijn voorzien van “hardwax-olie”, een slijtvast laagje op de vloer. Om deze mooi te houden
vereist dit echter wel onderhoud. Om hardwaxvloeren te onderhouden en optimaal te beschermen beveelt
PARKET TREE een eigen serie onderhoudsproducten aan. Verder adviseren wij u ook het informatieblad
met algemene onderhoudsadviezen te raadplegen.
Onderhoud na installatie:
Omdat hardwax-olie altijd nog 4 weken uit moet harden mag u in deze periode de vloer niet vochtig reinigen
of voorzien van een extra beschermlaag. Sluit u de vloer niet af met bijv. vloerkleden. Past u in deze
periode ook op met het schuiven van zwaar meubilair, want ondanks vilt kunt u vervelende witte strepen in
uw vloer trekken die niet of nauwelijks te verwijderen zijn dmv. onderhoudsproducten.
Reiniging: (dagelijks / wekelijks)
Verwijder dagelijks zand, stof en vuil en gebruik hiervoor een zachte bezem, stofzuiger met parketmond of
een speciale stofwisser.



PT Soap: Hiermee kunt u de vloer licht vochtig mee reinigen en een beschermlaagje aanbrengen.
het is echter geen vervanger van de PT Hardwax Refrescher!



PT Soap Wit : Hiermee kunt u de vloer licht vochtig mee reinigen en een beschermlaagje Wit
aanbrengen. het is echter geen vervanger van de PT Hardwax Refrescher

Onderhoud: (elke 3/6 maanden afhankelijk van gebruik)



PT Hardwax Refrescher: Voor een beschermlaag aanbrengen, die de bestaande hardwaxlaag
slijtbestendig, antislip maakt en uw vloer een mooie matte glans geeft. Eventuele kleine
beschadigingen en krassen worden opgevuld. Voordat u deze beschermlaag aanbrengt dient u de
vloer te reinigen met cleaner en deze goed laten drogen.



NIEUW! CARE Onderhoudsolie: Voor het aanbrengen van een matte beschermlaag. De
bescherming is sterker dan de PT Refrescher, de droogtijd echter langer (tot 12 uur). Af doen met
water laat vloer goed drogen, gebruik weinig product en laat goed drogen.

Eventuele delen van de vloer die meer aan slijtage onderhevig zijn dan andere delen (bijv. keuken) kunt ook
plaatselijk en wat vaker behandelen met PT Refrescher, CARE Onderhoudsolie of om-en-om.
Niet te verwijderen vlekken op naturel vloer: U kunt wat Basis hardwax aanbrengen op een
polijsthandschoen of fijne staalwol (00) en hiermee voorzichtig in de nerfrichting polijsten / masseren.



Hardwaxolie: Alleen voor herstel van ernstige slijtplekken en diepe krassen. Maak de plek goed
schoon met Cleaner en breng aan met een polijstpad of staalwol (00). Goed laten drogen, minimaal
24 uur! Er kan plaatselijk glansverschil optreden, wat weer verdwijnt bij regulier onderhoud.

LET OP! Mocht u de vloer van te voren behandeld hebben met een kleurolie zult u de vloer intensiever
moeten onderhouden om te voorkomen dat u de kleurlaag slijt.
Raadpleeg te allen tijde de gebruiksaanwijzingen op de verpakkingen en houd u
zich aan deze instructies voor een optimaal resultaat. Denk eraan als u zich niet aan de
voorgeschreven onderhouds-adviezen houdt de garantie op de vloer hiermee vervalt!
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit onderhoudsadvies of de instructies op de
verpakking kunt u altijd contact opnemen 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.

