Parador parketvloeren zijn dankzij de kant en klaar veredelde afwerking eenvoudig te reinigen en te
onderhouden. Wij raden aan om de vloer regelmatig droog te reinigen met stofzuiger of bezem.
Reinigen met een vochtige doek is alleen nodig bij hardnekkige vlekken.
Algemene tips voor het onderhouden parketvloer:
Een gelijkmatige relatieve luchtvochtigheid van 50-65% is optimaal voor de Parador parket.
Zand en vuil werken als schuurpapier en moeten worden vermeden.
Plasjes nat op de vloer moet meteen worden opgeveegd.
Alleen vochtig dweilen.
Geen schuurmiddel, boenwas of politoer gebruiken. Zij laten een sluier achter.

Reinigen en onderhouden van gelakte vloeren
Eerste reiniging
Zaagsel en ander vuil onmiddellijk met een bezem of stofzuiger verwijderen.
Tot slot met het reinigingsconcentraat van Parador de vloer met een vochtige doek afvegen.
(verhouding met water 1:50).
Onderhoud
Stofvlokken en ander vuil met een bezem of stofzuiger verwijderen.
Vlekken met een vochtige doek verwijderen.
Bij hardnekkige vlekken de vloer met het reinigingsconcentraat van Parador met een vochtige doek
reinigen. (verhouding met water 1:50) Let erop dat er geen water op de vloer blijft staan.
Onderhoud, vlekken verwijderen en het egaliseren van kleine krassen
OIntensief reiniger van Parador met een doek op de vlek smeren en na enkele minuten droogwrijven.
Herhaal als dat nodig is en veeg daarna schoon met een vochtige doek.
Repareren van zware krassen en beschadigingen
Met zachte was afgestemd op de kleur van de Parador vloer kunnen beschadigingen worden
weggewerkt met een spatel.

Reinigen en onderhouden van vloeren met olie impregnatie
Eerste reiniging
Zaagsel en ander vuil onmiddellijk met een bezem of stofzuiger verwijderen
De vloer direct na het leggen met intensief reinigingsmiddel van Parador goed reinigen met een
vochtige doek (verhouding met water 1:30)
Vervolgens met zeep voor houten vloeren van Parador vochtig reinigen (verhouding met water 1:40)
Let erop dat geen waterplassen achterblijven
Onderhoud
Stofvlokken en ander vuil met een bezem of stofzuiger verwijderen.
VVoor het schoonmaken van de vloer met zeep voor houten vloeren met een vochtige doek wissen
(verhouding met water 1:40).
Gebruik een emmer met schoon water om de vuile dweil in uit te spoelen voordat u in de
zeepoplossing gaat.
Bij vlekken kan de zeep op een doek gebruikt worden.
Als de vloer erg vuil is of als er loopzones zijn
Met intensief reinigingmiddel van Parador vochtig dweilen om alle oude zeepresten te verwijderen
(verhouding met water 1:30)
Daarna nabehandelen met zeep voor houten vloeren (verhouding met water 1:40)
Opfrissen en renoveren
De vloer kan geheel of gedeeltelijk worden schoongemaakt.
De vloer eerst vochtig wissen met intensief reinigingsmiddel van Parador (verhouding met water 1:30).
De vloer minstens 4 uur laten drogen en dan behandelen met onderhoudsolie van Parador. Belangrijk:
de vloer moet helemaal droog zijn!
De olie zeer dun met een katoenen doek aanbrengen op de vloer of opspuiten en met een pad of
katoenen doek inwrijven. ( Voor grotere oppervlakten kan bij de vakhandel een politoermachine
worden gehuurd).
De olie zeer spaarzaam gebruiken. Oliefilm vermijden. Overtollige olie met een droge doek
verwijderen.
De eerste 4 uur mag er niet over de vloer gelopen worden. Na 24 uur is de olie uitgehard en kan de
vloer weer normaal gebruikt worden.
Pas na 4 dagen mag de vloer weer worden schoongemaakt met zeep voor houten vloeren. Tot dan
vocht op de vloer vermijden.

