Onderhoudsadvies: KURK-VLOEREN
De eigenschappen van kurk bieden u thermische isolatie, geluiddempendheid en veerkracht. Om deze
vloer te onderhouden en optimaal te beschermen beveelt Parket Tree een serie onderhoudsproducten van
Wicanders aan. Verder adviseren wij u ook het informatieblad met algemene onderhoudsadviezen te
raadplegen, zodat u nog langer plezier heeft van uw vloer.
Onderhoud na installatie:
Vinyl (HPS) kurk: wij adviseren u direct na het installeren van de vloer deze goed te reinigen met
Softcleaner en meteen te voorzien van een onverdunde laag Power Polish. Dit geeft een extra
beschermlaag waarvan u meteen de vruchten plukt. Vanaf dan kunt u de vloer gaan onderhouden zoals
hieronder omschreven.
Lak(WRT) kurk: Voor gelakte vloeren dient onderscheidt te worden gemaakt tussen vloeren die ter plaatse
zijn gelakt of die kant en klaar, in de fabriek, van lak zijn voorzien. Vloeren die ter plaatse zijn gelakt dient u
eerst 2 weken te laten uitharden. Bij vloeren die fabrieksmatig zijn behandeld kunt u direct met
onderhoudsmiddelen werken.
Reiniging: (dagelijks / wekelijks)
Verwijder dagelijks zand, stof en vuil en gebruik hiervoor een zachte bezem, stofzuiger met parketmond of
een speciale stofwisser.



PT Softcleaner: Hiermee kunt u met een goed uitgewrongen dweil de vloer licht vochtig reinigen.

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



PT Powerpolish: Hiermee kunt u de vloer voorzien van een nieuwe beschermlaag. Vooraf dient u
de vloer te reinigen met PT Softcleaner.

Indien er 4 lagen PT PowerPolish zijn aangebracht in de loop der tijd, dient u de vloer te reinigen met de
zogenaamde PT PowerStripper. Dit is een zeer krachtige reiniger die oude onderhoudslagen verwijdert.
LET OP! Na het reinigen met de PT PowerStripper dient u ten alle tijden de vloer na te reinigen met schoon
water en vervolgens een nieuwe laag PT PowerPolish aan te brengen. Vermijdt altijd overmatig gebruik van
water op de vloer.
TIP! Hardnekkige vlekken -> PT PowerSripper verdunnen 1:10 hierna dient u altijd een nieuwe laag PT
PowerPolish een te brengen.
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.

