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ONDERHOUDSINSTRUCTIES	  
	  
ORIGINEEL	  CHAPEL	  PARKET	  
	  
Origineel	  Chapel	  Parket	  is	  erg	  duurzaam	  en	  water-‐	  en	  vuilafstotend.	  Echter	  adviseren	  wij	  u	  de	  vloer	  goed	  te	  onderhouden,	  zodat	  de	  levensduur	  van	  
de	  vloer	  aanzienlijk	  wordt	  verlengd.	  
	  
1.	  BELANGRIJK	  
In	  verband	  met	  het	  uitharden	  van	  de	  hardwaxolie	  adviseren	  wij	  u	  de	  eerste	  30	  dagen	  na	  het	  leggen	  van	  de	  vloer	  deze	  niet	  met	  water	  af	  te	  nemen	  
en	  of	  te	  behandelen	  met	  olie.	  Mocht	  er	  onverhoopt	  toch	  vocht	  op	  de	  vloer	  terecht	  komen	  dient	  u	  dit	  direct	  met	  een	  droge	  pluisvrije	  doek	  af	  te	  
nemen.	  Het	  stofzuigen	  of	  vegen	  van	  de	  vloer	  is	  direct	  na	  installatie	  mogelijk.	  
	  
2.	  TIPS	  EN	  TRUCS	  VOOR	  EEN	  BLIJVEND	  STRALENDE	  VLOER	  

! Vuil	  en	  zand	  kunnen	  schurend	  werken,	  leg	  daarom	  een	  mat	  bij	  de	  voordeur;	  
! Bescherm	  meubels	  en	  stoelpoten	  met	  vilt;	  
! Plaats	  geen	  poreuze	  potten	  of	  drinkbakken	  voor	  dieren	  direct	  op	  de	  vloer;	  
! Zware	  meubels	  liever	  optillen	  dan	  verschuiven;	  
! Regelmatig	  stofzuigen	  of	  vegen	  verkleint	  de	  kans	  op	  krassen;	  
! Mors	  niet	  te	  veel	  water	  op	  de	  vloer	  tijdens	  het	  schoonmaken,	  constant	  vocht	  kan	  tot	  schade	  leiden;	  
! Wrijf	  vlekken	  meteen	  weg	  met	  een	  vochtige	  doek;	  
! Houd	  de	  relatieve	  luchtvochtigheid	  in	  de	  woning	  tussen	  de	  40	  en	  60	  %;	  
! Houd	  u	  aan	  de	  voorgeschreven	  protocollen	  voor	  vloerverwarming	  en	  koeling.	  

	  
3.	  OVERZICHT	  REINIGING	  EN	  ONDERHOUD	  
De	   frequentie	   in	   reiniging	  en	  onderhoud	   is	  afhankelijk	  van	  de	  gebruiksintensiteit.	  Voor	  een	  blijvend	  stralend	  mooie	  vloeren	   raden	  wij	  u	  aan	  het	  
volgende	  schema	  met	  betrekking	  tot	  reiniging	  en	  onderhoud	  van	  uw	  Origineel	  Chapel	  parketvloer	  in	  acht	  te	  nemen:	  	  

	  
4.	  REINIGING	  
Wij	  adviseren	  u	  de	  vloer	  wekelijks	  tot	  maandelijks	  (afhankelijk	  van	  de	  gebruiksintensiviteit)	  te	  reinigen	  met	  de	  parketreiniger	  van	  Origineel	  Chapel	  
Parket.	  Vermijd	  te	  allen	  tijden	  het	  gebruik	  van	  (agressieve)	  schoonmaakmiddelen.	  	  

! Lees	  voor	  gebruik	  de	  gebruiksaanwijzing	  goed	  door;	  
! Verwijder	  stof	  en	  vuil	  met	  stofzuigen	  of	  bezemen;	  
! Meng	  ongeveer	  100	  ml	  Parketreiniger	  (een	  half	  kopje)	  met	  5	  liter	  water;	  
! Dweil	  de	  vloer	  met	  een	  goed	  uitgewrongen	  mop;	  voorkom	  het	  gebruik	  van	  overtollig	  water;	  
! Zorg	  dat	  de	  vloer	  volledig	  droog	  is	  alvorens	  u	  deze	  beloopt.	  

De	  toepassing	  van	  parketreiniger	  zorgt	  ervoor	  dat	  uw	  vloer	  stralend	  mooi	  blijft.	  	  
	  
5.	  ONDERHOUD	  	  
Wij	   adviseren	   u	   de	   vloer	   half	   jaarlijks	   tot	   jaarlijks	   te	   behandelen	   met	   de	   Onderhoudsolie	   van	   Origineel	   Chapel	   Parket.	   Bij	   intensief	   gebruik,	  
bijvoorbeeld	  in	  uw	  keuken	  of	  in	  een	  commerciële	  zwaar	  belopen	  ruimte,	  adviseren	  wij	  u	  de	  vloer	  vaker	  (twee	  tot	  drie	  maandelijks)	  te	  behandelen.	  	  	  

! Onderhoudsolie	  Naturel:	  voor	  donkere	  (gerookte)	  of	  naturel	  (gerookte)	  parketvloeren;	  
! Onderhoudsolie	  Antiek	  Wit:	  voor	  alle	  witte	  en	  gerookt	  witte	  parketvloeren;	  
! Lees	  voor	  gebruik	  de	  gebruiksaanwijzing	  goed	  door;	  
! Reinig	  de	  vloer	  met	  parketreiniger	  volgens	  bovenstaande	  instructies;	  
! Breng	  de	  onderhoudsolie	  met	  een	  pluisvrije	  doek	  dun	  en	  gelijkmatig	  aan	  in	  de	  richting	  van	  de	  houtnerf;	  
! Gebruik	  eventueel	  een	  boenmachine	  voor	  grotere	  oppervlaktes;	  
! De	  droogtijd	  is	  circa	  6	  tot	  12	  uur	  (zorg	  dat	  u	  de	  vloer	  gedurende	  deze	  periode	  niet	  beloopt);	  
! 1	  Liter	  onderhoudsolie	  is	  voldoende	  voor	  een	  oppervlakte	  van	  ongeveer	  80	  –	  100	  m2.	  

Toepassing	  van	  onderhoudsolie	  zorgt	  ervoor	  dat	  uw	  vloer	  in	  topconditie	  blijft:	  vlekbestendig,	  water-‐	  en	  vuilafstotend.	  
	  
6.	  VLEKKEN	  OF	  BESCHADIGINGEN	  
Om	  de	  kans	  op	  vlekken	  of	  beschadigingen	  te	  beperken	  adviseren	  wij	  u	  deze	  direct	  te	  verwijderen	  met	  een	  vochtige	  doek	  of	  te	  behandelen.	  	  
Een	  aantal	  handige	  tips:	  

! Zwarte	  vlekken	   /	   rubber	  van	   schoenzolen:	   te	  verwijderen	  met	  een	  gum.	  Bij	   eventuele	  beschadiging	  van	  de	  vloer	  deze	  bijwerken	  met	  
onderhoudsolie.	  

! Overige	  vlekken:	  Meng	  groene	  zeep	  of	   schoonmaak	  azijn	  met	  water	  en	  verwijder	  de	  vlek	  met	  een	  vochtige	  doek	  of	  borstel.	  Werk	  de	  
vloer	  indien	  nodig	  bij	  met	  onderhoudsolie.	  	  

! Vermijd	  te	  allen	  tijden	  hardnekkige	  /	  alcoholhoudende	  schoonmaakmiddelen!	  
Indien	  bovenstaande	  niet	  heeft	  geholpen	  raden	  wij	  u	  aan	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  een	  professionele	  partij.	  	  
	  

Frequentie	   Reinigings-‐	  /	  onderhoudsmethode	   Product	  
Na	  het	  leggen	   Stofzuigen	  of	  vegen	   -‐	  
Dagelijks	  tot	  wekelijks	   Stofzuigen	  of	  vegen	   -‐	  
Wekelijks	  tot	  maandelijks	   Reinigen	  met	  parketreiniger	   Origineel	   Chapel	   Parket	   /	   Floorservice	  

parketreiniger	  	  
Jaarlijks	  (normaal	  gebruik)	   Behandelen	  met	  onderhoudsolie	   Origineel	   Chapel	   Parket	   /	   Floorservice	  

onderhoudsolie	  
2-‐3	  Keer	  per	  jaar	  (bij	  intensief	  gebruik)	  	   Behandelen	  met	  onderhoudsolie	   Origineel	   Chapel	   Parket	   /	   Floorservice	  	  

onderhoudsolie	  
Vlekken	  of	  beschadigingen	   Neem	  contact	  op	  met	  een	  professionele	  partij	   -‐	  


