
 

 
ALGEMEEN ONDERHOUDSADVIES GELAKTE (KURK-)PARKETVLOEREN 

 

Wij raden u ten zeerste aan de volgende onderhoudsadviezen op te volgen. Dit zal de levensduur van 

uw vloer en dus uw woonplezier aanmerkelijk verlengen. Tevens wijzen wij u erop dat u slechts 

aanspraak kunt maken op garantie, indien uw vloer volgens de onderhoudsadviezen is onderhouden. 

 

Zand en los vuil op de vloer werken als schuurpapier. De vloer dient daarom regelmatig stof- en 

zandvrij gemaakt te worden met een stofzuiger of een speciale zachte stofwisser. 

Zorg bij de inloop van buiten naar binnen voor een goede deurmat en voorzie schuivend meubilair van 

vilt om beschadigingen te voorkomen.  

De door ons geleverde parketvloer is afgestemd op een gemiddelde temperatuur van 20 gr.C en een 

relatieve luchtvochtigheid van 50-60%. Bij extreme afwijkingen van deze omstandigheden kan de 

vloer gebreken gaan vertonen. Zijn deze omstandigheden van blijvende aard, dan is het wellicht nodig 

om een luchtbe-/ontvochtiger te gebruiken. 

 

Reiniging:   Velurex Cleaner Star, 1 x p/week- al naar gelang van gebruik 

Extra slijtlaag :  Velurex Polish, 1x per 3 maanden 

Intensieve reiniging:  Velurex Dewachs, 1x p/jaar 

 

Velurex Cleaner Star, 1 x p/week- al naar gelang van gebruik  

Voor de normale wekelijkse reiniging neemt u de parketvloer af met handwarm water waaraan 

Velurex Cleaner Star is toegevoegd. U doet dit met een goed uitgewrongen doek, speciale dweil of 

mop. Kleverige stoffen en dergelijke geven geen vlekken en kunt u gemakkelijk met een vochtige 

doek verwijderen. 

 

Velurex Polish, 1x per 3 maanden 

Afhankelijk van het gebruik zal de slijtlaag van tijd tot tijd moeten worden opgefrist en adviseren wij 

u om een extra slijtlaag aan te brengen. U gebruikt hiervoor Velurex Polish, speciaal voor gelakte 

vloeren. Wij adviseren 1 van de 3 verschillende types uit de Velurex-lijn te gebruiken. Afhankelijk van 

de gewenste glansgraad kan voor een glanzende of matte polish worden gekozen of een product dat 

zowel puur als door het water kan worden gebruikt.  

 

Velurex Dewachs, 1x p/jaar 

Wij raden aan om de vloer ca. 1x per jaar (hangt af van de mate van gebruik) te ontvetten met de 

Velurex Dewachs remover (opgelost in water). 

Wanneer u Velurex Dewachs gebruikt is het belangrijk dat u steeds een klein oppervlak tegelijk 

behandelt, waarna u het betreffende oppervlak direct 2x goed met warm/heet water nadweilt  (met een 

licht uitgewrongen vochtige doek), om de Dewachs, met opgeloste vuil en de oude polishlagen 

volledig af te voeren. Als u een te groot oppervlak aanpakt droogt het opgeloste materiaal weer in. 

Wanneer het totale oppervlak volgens bovenstaande wijze is behandeld en vervolgens weer droog is, 

kunt u de polish van uw keuze weer aanbrengen. 

 

Waarschuwing: Gebruik nooit verschillende soorten polish door elkaar! 
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