Onderhoudsadvies: LAK-VLOEREN
Lakvloeren zijn voorzien van een slijtvaste laag op de vloer. Om deze mooi te houden vereist deze
afwerking echter wel onderhoud. Om gelakte vloeren 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 lak altijd nog 2 weken uit moet harden mag u in deze periode de vloer niet vochtig reinigen of
voorzien van een extra beschermlaag. Sluit u de vloer ook niet af met bijv. vloerkleden. Wij adviseren u de
vloer na deze 2 weken te beschermen met onderstaande producten, zodat u er jarenlang plezier van heeft.
Is de vloer fabrieksmatig afgelakt kunt u wel meteen de PT Polish aanbrengen. Voordat u de deze
aanbrengt dient u de vloer volgens onderstaande beschrijving goed te reinigen.
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 2/3 maanden afhankelijk van gebruik)




PT Polish (freshen up): Hiermee kunt u op de vloer een beschermlaag aanbrengen. U maakt de
laklaag slijtbestendig, antislip en het geeft u vloer een mooie matte glans. Eventuele kleine
beschadigingen en krassen worden opgevuld.
PT Polish MAT: Hiermee kunt u op de vloer een beschermlaag aanbrengen. U maakt de laklaag
slijtbestendig, antislip en het behoudt het matte uiterlijk.
Voordat u deze beschermlaag aanbrengt dient u de vloer te reinigen met PT Softcleaner, zie
aanwijzingen hieronder.



PT Fernox (intensief reiniger): Indien er 4 tot 6 lagen PT Polish aangebracht zijn in de loop der tijd,
dan dient u de vloer hiermee te reinigen. Dit is een zeer krachtige reiniger die oude
onderhoudslagen verwijdert. Na de PT Fernox dient u altijd de vloer na te reinigen met schoon
water, goed te laten drogen en vervolgens een nieuwe laag PT Polish aan te brengen.

Onderhoud: (alleen voor oudere, oplosmiddelrijke lakvloeren)



PT Finish (rood): Dit onderhoudsproduct is ALLEEN geschikt voor vloer afgewerkt met een
oplosmiddelhoudende (alkyd) laklaag, dus niet geschikt voor een watergedragen (acryl) lak!! Wij
raden deze alleen aan te gebruiken indien u dit voorheen ook altijd gebruikte. Dit product laat een
harde laag achter, droogtijd 2 uur en deze hoeft u maar 1 à 2 keer per jaar aan te brengen.

LET OP! Vermijd te allen tijde overmatig gebruik van water op de vloer! Gebruik een licht vochtige doek of
dweil bij onderhoud. LET OP! U mag PT Finish dus nooit in combinatie met PT Polish gebruiken!
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.

