ONDERHOUDSBROCHURE
LANGER GENIETEN VAN UW PARKETVLOER
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OVER EEN GOED ONDERHOUDEN PARKET
Een correct onderhoud is van essentieel belang voor de levensduur van uw houten vloer. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur
van uw parket gevoelig. Stof verwijderen gebeurt uiteraard het best met de stofzuiger, maar ook een vochtige reiniging dient te gebeuren.
Gebruik daarvoor een goed uitgewrongen doek in combinatie met de juiste parketreiniger. Louter en alleen met water reinigen,
verwijdert de natuurlijke oliën uit de houten vloer en zal op termijn zorgen voor uitdroging en diepe vlekken in het hout.
Dubois-Parquet heeft een eigen aanbod onderhoudsproducten, specifiek afgestemd op de afgewerkte collecties.
Er is telkens een product ter beschikking voor wekelijks onderhoud (clean) en voor een heropfrissing van uw vloer. (refresh)
Voor specifieke vragen, neemt u best contact op met uw dichtstbijzijnde Dubois-Parquet verdeler.
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LACQUER CARE SYSTEM_VOOR GELAKTE VLOEREN

TE GEBRUIKEN VOOR ONDERSTAANDE PARKETCOLLECTIES
LOFT - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
LIVING COLOUR NEW - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
BITONES RAW - COLLECTIE VELVET
OPAQUES- COLLECTIE VELVET

WERKWIJZE:

01_CLEAN HET ONDERHOUDSPRODUCT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK
Wacht na het afwerken van uw parketvloer met lak minimaal 14 dagen met het vochtig reinigen van de vloer.
Meng circa 50-100 ml 01_clean met 10 liter water en reinig hiermee de parketvloer. Gebruik hiervoor een goed uitgewrongen dweil.
Voorkom te nat reinigen van de vloer! Droogtijd: ca. 15-30 minuten

01_REFRESH HET ONDERHOUDSPRODUCT OM UW PARKET EXTRA OP TE FRISSEN
Bij het dof worden van de polishlaag of bij het ontstaan van loopvlakken, kunt u een geheel of gedeeltelijk nieuwe laag 01_refresh
onverdund aanbrengen. Materie voor gebruik goed schudden. Let op: het aanbrengen van de eerste laag 01_refresh kan pas 14 dagen
na het aflakken van uw parketvloer plaatsvinden! Zorg ervoor dat de vloer droog en stof-, vet-, wasvrij is. Breng onverdund en gelijkmatig
aan met een polishverdeler. Voorkom plasvorming en het ontstaan van schuim-en luchtbelletjes. Niet nawrijven en de vloer geheel laten
drogen. Droogtijd: ca. 30 minuten
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OIL WAX CARE SYSTEM_VOOR MET WAS, BALSEM OF HARDWASOLIE BEHANDELDE VLOEREN

TE GEBRUIKEN VOOR ONDERSTAANDE PARKETCOLLECTIES
LIFE - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
LINES - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
LITHO - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
LIVING COLOUR VINTAGE - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
LONG ISLAND - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET

LIQUOR - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
AUTHENTICS - COLLECTIE VELVET
ELEMENTS - COLLECTIE VELVET
LOUNGES - COLLECTIE VELVET

WERKWIJZE:

02_CLEAN HET ONDERHOUDSPRODUCT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK
Wacht na het aanbrengen van de laatste waslaag minimaal 10-14 dagen met het aanbrengen van de 1e beschermingslaag 02_clean.
Voeg circa 200-300ml 02_clean toe aan 10 liter water en neem vervolgens met een dweil, mop of doek de vloer hiermee af. Gebruik nooit
teveel water en neem het overtollige water direct op! Na droging kunt u, naar eigen behoefte, de vloer boenen met een boenblok,
floorpolisher of boenmachine. Droogtijd: ca. 30-45 minuten

02_REFRESH HET ONDERHOUDSPRODUCT OM UW PARKET EXTRA OP TE FRISSEN
Als na het boenen de glans niet terugkeert, heeft de vloer behoefte aan een nieuwe behandeling met 02_refresh. Voor gebruik goed
schudden! Met een doek of verstuiver op een droge parketvloer dun en gelijkmatig aanbrengen en laten drogen. Direct na het drogen
uitboenen met een doek of boenmachine tot een gelijkmatig en glanzend oppervlak ontstaat. Droogtijd: ca. 2 uur
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OIL CARE SYSTEM_VOOR GEOLIEDE VLOEREN_BY RUBIO MONOCOAT

TE GEBRUIKEN VOOR ONDERSTAANDE PARKETCOLLECTIES
LEGEND - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
LUMBER - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
NATURAL - COLLECTIE VELVET
BITONES - COLLECTIE VELVET

WERKWIJZE:

03_CLEAN HET ONDERHOUDSPRODUCT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK
Stofzuig eerst grondig de parket. Giet daarna 50-100 ml 03_clean in een emmer van 10 liter water. Reinig het oppervlak met een dweil.
Laat zeker geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Droogtijd: ca. 15-30 minuten

03_REFRESH HET ONDERHOUDSPRODUCT OM UW PARKET EXTRA OP TE FRISSEN
Reinig het te behandelen oppervlak eerst met 03_clean. Laat het drogen. Verstuif een kleine hoeveelheid 03_refresh op het te
behandelen oppervlak. Spreid het product uit in de richting van de houtvezels met een microvezeldoek. Droogtijd: ca. 1 uur

ENKELE TIPS & TRICKS
Hout leeft. Afhankelijk van de luchtvochtigheid zal het hout vocht opnemen of afgeven. Als hout te droog is, zal het krimpen.
Zorg er daarom voor dat de vochtigheidsgraad in de kamer tussen de 40 en de 60% bedraagt. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger.

Parket is gevoelig voor zand en vuil. Probeer bij het binnenkomen aangepaste vloermatten te voorzien.

Het is best om de kamertemperatuur tussen 15°C en 25°C te houden en temperatuurschommelingen te vermijden.

Plaats beschermingsviltjes onder de aanwezige meubels, zo vermijdt u krassen op de parket.

Vermijd overmatig watergebruik bij het onderhoud van uw vloer.

Verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk.

Zet planten nooit rechtstreeks op de vloer, plaats ze in een waterdichte bloempot of schaal.
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