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Floorlife parket 
Gefeliciteerd met uw aankoop van Floorlife parketvloer. Goed onderhoud is belangrijk. Onderstaand treft u een 

aantal onderhoudsvoorschriften aan waarmee u uw vloer jarenlang mee in topconditie kan houden.  

 

Algemeen advies 
 

Verwijder los vuil 

Zand en vuil is scherp en brengt schade aan uw vloer. Plaats bij de ingangen een goede schoonloopmat. Verder 

is het aanbevolen om regelmatig uw vloer te stofzuigen.  

 

Bescherming aan meubilair 

Schuivende meubels kunnen krassen veroorzaken op uw vloer. Voorzie meubels van goede bescherming, 

bijvoorbeeld stevig vilt, en houdt de kwaliteit van de bescherming in de gaten.  

 

Rollend meubilair 

Bureaustoelen & eetkamerstoelen hebben veelal harde wielen. Kies voor zachte, brede wielen, laat u adviseren 

door uw dealer. Controleer de wielen regelmatig op eventueel vuilaanslag.  

 

Luchtbevochtiger 

Parket reageert op veranderingen in het binnenklimaat en zal hierdoor ‘werken’ krimpen en uitzetten. Met 

name in de winter is de luchtvochtigheid in de ruimte laag. Om werking van het parket te minimaliseren is het 

aan te bevelen om een luchtbevochtiger te plaatsen. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 55%- en 65%.  

Naast dat het goed is voor uw parket is het ook goed voor uw gezondheid.  
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Onderhoudscyclus parket 
Een parketvloer kunt u gemakkelijk zelf onderhouden door het volgen van een onderhoudscyclus. Uw 

parketdealer heeft onderhoudsolie, onderhoudszeep en intensiefreiniger beschikbaar voor uw vloer. Met deze 

producten houdt u uw parket in topconditie.  

 

Eerste behandeling na installatie van geolied parket. 

Uw parketvloer is vanaf de fabriek voorzien van een basisbescherming. Deze beschermlaag biedt veelal 

bescherming voor de eerste maanden na installatie. Het is aan te bevelen om uw vloer na installatie extra in de 

onderhoudsolie te zetten. In de meeste gevallen is de vloer na installatie nog geheel vrij waardoor het 

aanbrengen van onderhoudsolie gemakkelijk kan worden uitgevoerd.  

 

Maandelijks zepen 

Voor extra bescherming is het aanbrengen van onderhoudszeep belangrijk. Onderhoudszeep legt een kleine 

beschermlaag over uw vloer waardoor indringen van vuil en vocht wordt geminimaliseerd. Lees voor het zepen 

goed de instructie van de flacon en wees overvloedig met zeep.  

 

Jaarlijks onderhoud met intensiefreiniger en onderhoudsolie 

Afhankelijk van de belasting op de vloer is onderhoud middels onderhoudsolie jaarlijks nodig. Voordat 

onderhoudsolie kan worden toegepast zal de vloer eerst intensief moeten worden gereinigd waardoor vuil en 

de resterende olie wordt verwijderd. Na het intensief reinigen brengt u de onderhoudsolie aan zodat de vloer 

weer volledig is beschermd.  

 

Benodigdheden 

- Twee emmers, mop, water en intensiefreiniger. 

Intensiefreiniger 

✓ Vul de eerste emmer met 5L warm water en c.a. 250ml intensiefreiniger. Vul de tweede emmer met 

5L warm water.  

✓ Boen met een mop de intensiefreiniger in de vloer en laat c.a. 10 minuten intrekken.  

✓ Spoel de mop goed schoon reinig de vloer met schoon water. Spoel de mop regelmatig schoon in de 

emmer met schoon water. 

 

Na het reinigen met de intensiefreiniger is de vloer onbeschermd. Er dient na het drogen van de vloer direct te 

worden gestart met het oliën middels onderhoudsolie.  

 

Onderhoudsolie 

✓ Voor gebruik de onderhoudsolie goed schudden. 

✓ Breng de onderhoudsolie aan op de vloer en wrijf deze in middels een schone witte pad of doek.  

o De vloer is pas verzadigd wanneer deze geen olie meer opneemt.  

✓ Wrijf de vloer na middels een katoenen doek.  

✓ Laat de vloer goed drogen, pas na vier uur de vloer belasten. De eerste 24/48uur de vloer pas weer 

met water in aanraking laten komen. 

 

Belangrijk 

Grote oppervlakken kunnen gemakkelijk worden ingewreven middels een boenmachine. Raadpleeg hiervoor 

uw dealer. Gebruikte doeken, in verband met zelfontbrandingsgevaar, kletsnat opbergen in een plastic zak met 

water en weggooien.  


