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Onderhoudswijzer voor Vloeren in de Lak 
 
Uw mooie vloer is zo goed als mogelijk beschermd tegen vuil, vocht en vlekken maar afhankelijk van de mate van 
belasting zal het gebruik van de vloer natuurlijk toch het nodige aan verzorging en onderhoud met zich meebrengen. 
Bij systematisch en juiste manier van toepassing kunt u met minimum aan inspanning een maximum resultaat 
behalen. Ons advies is het grote onderhoud, afhankelijk belasting van vloer, doch minimaal 1x per jaar uit te voeren. 
 
Onderstaande onderhoudsproducten zijn van superieure kwaliteit en samengesteld uit natuurlijke grondstoffen 
Alle onderstaande producten zijn op elkaar afgestemd en geven een mooi & duurzaam resultaat 
 
Na oplevering: 
Het duurt min. 24 uur voordat de lak is doorgedroogd. Ontzie de vloer dan zoveel mogelijk, hoe langer de vloer kan 
doordrogen, hoe beter wordt de bestendigheid 
 

• Beloop vloer pas na tenminste 24 uur droging 
• Uiterst voorzichtig met inruimen meubels, niet schuiven of vallen 
• Hierna mag lichtvochtig worden gereinigd en kleden worden gelegd 
• Gebruik geen groene zeep/allesreinigers, ammonia, azijn, stoomapparaat of andere agressieve middelen 
• Advies om Parketmeester Reiniger voor lakvloeren toe te passen, verkrijgbaar in webshop en showroom. 

 
Dagelijkse reiniging / droog onderhoud: 
Vloer schoonhouden van stof, zand en los vuil door gebruik stofzuiger met borstelmond voor parket –en gladde 
vloeren ; Vuil en zand werken als “schuurpapier”; regelmatig stofzuigen met zuigmond in borstelstand of stofwissen 
is erg belangrijk ! Bespaar uzelf meer tijd in het onderhoud van de vloer : 
met een basissteel kunt u telkens eenvoudig van droge –of vochtige toepassing “wisselen” door het 
klittenbandsysteem. Vooral wisdoekjes zijn zeer praktisch wanneer u plaatselijk even wat wilt stofvrij maken of niet 
dagelijks de stofzuiger wilt gebruiken. Eenvoudig aan de voet van de basishouder 
omvouwen en meerdere malen te gebruiken. Door de structuur houdt het wisdoekje stofdeeltjes vast en is zeer 
geschikt voor de 'droge' reiniging. Verkrijgbaar via webshop en showroomverkoop. 
 
Indien noodzakelijk: reiniging vochtig onderhoud met product : Parketmeester reiniger voor lakvloeren : 
Verwijder zand, stof en los vuil zoals omschreven bij droog onderhoud 
Lees vooraf eerst goed etiket op flacon voor toepassing en hoeveelheden: Gebruik 2 emmers :Vul 1e emmer met 
water om dweil schoon te spoelen en 2e emmer water met product en reinig de vloer met goed uitgeknepen dweil, 
niet kletsnat en vermijd plasvorming op de vloer, vloer niet naspoelen/goed laten drogen. Hiermee reinigt u vloer 
zonder de polish aan te tasten en tegelijkertijd brengt u een beetje polymeer aan om de beschermlaag te voeden. 
Hierbij kunt u de Master dweil gebruiken, zie webshop en showroomverkoop 
 
Periodiek onderhoud van de lakvloer met product Parketmeester Universeel Polish : 
Speciale Parketmeester Universeel Polish voor periodieke verzorging/onderhoud van alle gelakte of met UV-olie 
afgewerkte vloeren. 
Verwijder zand, stof en los vuil zoals omschreven bij droog onderhoud 
Reinig vloer met Parketmeester reiniger voor lakvloeren en laat vloer goed drogen 
Goed Polish-flacon schudden voor gebruik en puur onverdund en gelijkmatig (niet te dun) over vloer aanbrengen 
Met Polish verdeler, verkrijgbaar in webshop en showroom. 
Niet nawrijven, laat vloer ca. 30 minuten drogen, droogtijd afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid 
Bij stapeling van de polishlagen en/of vuilophoping tussen de lagen kunt u de polishlagen verwijderen met 
Parketmeester Polishverwijderaar (Cleaner) 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Periodiek groot onderhoud met product Parketmeester Polishverwijderaar (Cleaner) : 
Voor het verwijderen van oude polishlagen gebruikt u dit product, de opgebouwde polishlagen worden afgebroken 
en wateroplosbaar. Zo zijn sterk vervuilde polishlagen, die niet meer reinigbaar zijn of dof uitzien, te verwijderen en 
kan laklaag grondig schoongemaakt worden. 
 
Verwijder zand, stof en los vuil zoals omschreven bij droog onderhoud 
Lees vooraf eerst goed etiket op flacon voor toepassing en hoeveelheden: Gebruik 2 emmers :Vul 1e emmer met 
water om dweil schoon te spoelen en 2e emmer water met product en reinig de vloer met goed uitgeknepen dweil, 
niet kletsnat en vermijd plasvorming op de vloer, enkele minuten laten inwerken, oplossing met vuil verwijderen met 
dweil en hierna vloer met schoon water nadweilen, bij sterke vervuiling cleanen evt. herhalen /hierna vloer goed 
laten drogen 1-3 uur. Wanneer vloer goed droog is, kunt u Polish aanbrengen, altijd in de lengte-richting en 
onverdund aanbrengen. Zo begint u weer met een “schone lei” 
 
 

Hints & Tips : 
 

• Vloer na afwerking niet direct afdekken met bijv. kleed/karpet of folie/karton i.v.m. noodzakelijke doorharding 
van toplaag. Gebruik voor elke afwerking het juiste product; 

• Gebruik geen andere reinig/onderhoudsproducten, verdunners, schuurmiddelen, op ammoniak of groene 
zeep gebaseerde producten; deze kunnen permanente schade toebrengen en/of verkleuringen veroorzaken 

• Voorkom dat producten die afgeven, zoals rubber (schoenzolen), asfalt, oplosbare verf, schoenpoets, e.d. 
niet in aanraking met vloer kunnen komen 

• Voorkom dat er geen water op de naden achterblijft ; direct verwijderen, frequent of buitensporig gebruik van 
water op de vloer kan schade aanrichten en wordt niet gedekt door garantievoorwaarden 

• Gebruik matten of kleden om inloop van zand om krasschade zo goed mogelijk te voorkomen; Gebruik geen 
matten/kleden met een latex –of rubber onderzijde (weekmakers); deze veroorzaken verkleuringen in vloer 

• Ondanks hoge indrukbestendigheid kunnen scherpe/smalle meubelonderstellen/poten of naaldhakken toch 
beschadigingen aan uw vloer toebrengen ; gebruik viltdoppen/onderleggers om gewicht te verdelen en 
meubels te verschuiven op vilt ter voorkoming van strepen/krassen ; 

• Voorkom dat sigaretten of andere hete objecten in aanraking met vloer komen, dit kan permanente 
verkleuring/beschadiging opleveren 

• Indien na normale onderhoud de vloer niet opknapt, dient de vloer gereinigd en opnieuw behandeld te 
worden 

 
 
Belangrijke Veiligheidsvoorschriften: 

• Buiten bereik van kinderen houden 
• Gebruik nooit meer dan de aanbevolen hoeveelheden en lees vooral eerst gebruiksadvies product 
• Bij twijfel raadpleeg uw Parketmeester Holleman in Wageningen: tel. 0317-412659 
• Wees voorzichtig tijdens reiniging vloer, bij vochtig/nat zijn kan vloer glad zijn en na volledige opdroging 

wederom beloopbaar. 


