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Onderhoud van parket afgewerkt met was
Vroeger werden de vloeren altijd in de was gezet. Dit gaf een heel mooie, natuurlijke uitstraling, maar
het had veel last van watervlekken, zodat de afgelakte vloeren steeds vaker werden toegepast. Later
werden de vloeren voordat ze in de was werden gezet eerst geïmpregneerd met impregneerlak. Deze
impregneerlak voorkwam de watervlekken maar mag door de O.P.S. wetgeving niet meer worden
toegepast. Vandaar dat de vloeren nu eerst worden geïmpregneerd met olie. Meestal gebeurt dit met
een was-olie combinatie, de zogenaamde hardwasolie.
Het aanbrengen van de onderhoudswas
Om een gelijkmatige glans te verkrijgen en lichte verontreiniging te verwijderen, moet u regelmatig
boenen. Dit kan handmatig met een boenblok (eventueel voorzien van een zachte doek) of met een
boenmachine. Pas als door boenen de glans niet meer terugkeert, moet u op die plekken (vloeibare)
was aanbrengen. Breng de (vloeibare) was met een doek dun aan. Na droging (ca. 30 minuten, als de
was mat wordt) uitboenen met een boenblok (eventueel voorzien van een zachte doek) of met een
boenmachine, totdat er een gelijkmatige glans ontstaat. U zult in het begin de vloer vaker moeten
boenen en van was moeten voorzien om de poriën goed te vullen, teneinde een gelijkmatige
oppervlak te verkrijgen.
Reiniging
Schoonmaken van de wasvloer; voor het regelmatig schoonmaken kunt u de vloer stofzuigen of
behandelen met een vloerwisser voorzien van een geïmpregneerd doekje. Hardnekkige vlekken kunt
u behandelen met een doek voorzien van PGN parketreiniger. Gaan deze vlekken dan nog niet weg,
dan kunt altijd proberen met fijn staalwol (nr. 00) of een zwarte pad de vochtplek weg te poetsen. Op
deze plaatsen moet u dan wel de PGN vloeibare was aanbrengen. Neem een wasvloer bij voorkeur
niet vochtig af!
Ontvetten van de wasvloer; na verloop van tijd zal door de meerdere lagen was en vuil de vloer vettig
en vies worden. Wij raden aan dan de vloer te ontvetten. Ontvet de vloer met een PGN parketreiniger.
Sprenkel deze reiniger over de vloer en schrob de vloer met behulp van een boenblok of
boenmachine. Eventueel vuilrestanten direct met een doek opnemen. Verbruik parketreiniger: 1 liter
voor ca. 25 tot 50 m², afhankelijk van de vervuiling. Hierna dient de vloer weer in de (vloeibare) was
gezet worden, eventueel na een week herhalen.
Tips voor vloeren afgewerkt met was
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Neem een wasvloer bij voorkeur niet vochtig af, hierdoor zal de waslaag worden aangetast.
Zorg ervoor dat u direct bij de voor- of achterdeur een goede inloopmat plaatst. Zo voorkomt u
dat het ergste vuil op de vloer terechtkomt.
Plaats plantenbakken met openingen e.d. nooit direct op de vloer, maar zet deze bijvoorbeeld
op een schaal, zodat er geen water op de vloer kan lekken. Het water kan kalkplekken
veroorzaken en het hout beschadigen.
Vuil, zoals zand, werkt als schuurpapier op de vloer. De vloer wordt hierdoor onnodig
beschadigd. Verwijder dit vuil dus altijd zo snel mogelijk.
Met goed onderhoud voorkomt u snelle slijtage van uw vloer.
Plaats onder tafels, stoelen en ander meubilair dat regelmatig verschoven wordt viltjes;
hiermee voorkomt ernstige beschadigingen.
Pas op met schoeisel voorzien van naaldhakken: is de zool hieronder versleten, dan kunnen
er snel beschadigingen in de vloer ontstaan.
Een vloer is een gebruiksvoorwerp. Lichte beschadigingen en deuken doen zeker geen
afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van uw vloer.
Bij lage luchtvochtigheid kan het zinvol zijn, een luchtbevochtiger aan te schaffen.

