
GEFELICITEERD MET UW NIEUWE PARKETVLOER!

Door te kiezen voor een gelakte parket of houten vloer, zorgt u 
voor de grootst mogelijke bescherming van natuurlijk materiaal,  
namelijk hout. Elke lak is echter onderhevig aan slijtage 
door permanente belasting. Om die reden is onderhoud van  
uw gelakte houten vloer noodzakelijk. Uw vloer blijft langer mooi en u 
verlengt de levensduur. De mate en frequentie van onderhoud dient te 
worden afgestemd op de vervuilingsgraad van de vloer. 

DE EERSTE DAGEN NA DE PLAATSING

Voor een lange levensduur van uw parketvloer, is het van belang dat u de 
volgende instructies in acht neemt:

Belasten en belopen
Gelakte houten vloeren mogen na 24 uur voorzichtig worden belopen en 
belast.

Hoe meer het pas gelakte oppervlak de eerste dagen wordt ontzien, des te 
langer is de levensduur van uw parketvloer. 

Reiniging
Het gelakte oppervlak mag pas vochtig gereinigd worden:
• Pallmann 1-component lak: na 14 dagen
• Pallmann 2-componenten lak: na 7 dagen

Afdekken van de vloer
Nieuw gelakte parketvloeren mogen niet eerder worden afgedekt met syn-
tetische- en textiele vloerbedekking, stucloper of folie:
• Pallmann 1-component lak: na 14 dagen
• Pallmann 2-componenten lak: na 7 dagen

Bescherming
Bij het plaatsen van meubels is het belangrijk dat deze worden voorzien  
van de juiste bescherming, voor contact met het oppervlak. Zwenkwielen  
en-glijders moeten voldoen aan DIN EN 12529 (kunststof of vilt). Een  
beschermmat is nodig bij metalen meubels en voorwerpen. Geen weekma-
kerhoudende materialen, zoals bijvoorbeeld rubber direct op de parketvloer 
zetten, alsook geen kleefband op het oppervlak aanbrengen.

Let op!
Raadpleeg te allen tijde het meest actuele productblad op 
www.pallmann.nl voor de juiste instructies. 

BELANGRIJKE INSTRUCTIES 

Een gezond woonklimaat bevordert het welzijn van de mens, alsook het 
waardebehoud van uw houten vloer. Hout is een hygroscopische stof, dat 
zich aanpast aan de luchtvochtigheid door uit de lucht vochtigheid op te 
nemen of af te geven. 
Door veranderingen in de luchtvochtigheid zwelt of krimpt het hout, waar-
door er voegen in de vloer kunnen ontstaan. Daarom bevelen wij een ka-
mertemperatuur aan van 18 °C tot 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid 
van 50 – 60 %. Een hygrometer is bij het meten en controleren van het bin-
nenklimaat een goed hulpmiddel. Er wordt geen garantie verleend voor het 
uitgevoerde werk. In geval van twijfel eerst testen. 
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Reinigings- en onderhoudsinstructie 
voor uw gelakte parketvloer 



ONDERHOUD MET PALLMANN FINISH CARE
We raden aan om voor de pas gelakte houten vloer een eerste  
onderhoud door te voeren na 14 dagen voor vloeren die zijn  
afgewerkt met een 1-component lak, en na 7 dagen voor  
vloeren die zijn afgewerkt met een 2-componenten lak.  
Door het eerste onderhoud is een optimale bescherming van  
de lak verzekerd.  

PALLMANN FINISH CARE is geschikt voor onderhoud van het oppervlak 
van alle gangbare gelakte parket en houten vloeren.

PALLMANN FINISH CARE is beschikbaar in drie varianten:
• FINISH CARE (origineel)
• FINISH CARE MAT (voor onderhoud van matte lakken)
• FINIASH CARE STOP (antislip)

1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil en stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. Onderhoud: ca. 100 – 250 ml PALLMANN FINISH CARE met 10 liter 
    water 
     verdunnen. De concentratie kan worden verhoogd tot een 1:1 verhouding.
4. Met een mop of dweil gelijkmatig, dun aanbrengen.
5. Na ca. 60 minuten kan het oppervlak belast worden.
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100 -
250

10L
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REGELMATIGE REINIGING MET PALLMANN CLEAN
PALLMANN CLEAN is een neutrale allesreiniger voor vloeren,  
welke u kunt gebruiken voor de regelmatige reiniging/ 
schoonmaak van de vloer.

1.  De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen  
van vuil en stof.

2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3.  PALLMANN CLEAN ca. 100 – 200 ml met 10 liter water verdunnen.
4. Met een mop of dweil aanbrengen.

ml
100 -
200

10L

LET OP!
Raadpleeg te allen tijde het actuele productblad op  

www.pallmann.nl voor de juiste onderhoudsinstructies. 

GRONDIGE REINIGING MET PALLMANN CLEAN STRONG 
Is uw vloer sterk vervuild? Dan kan de vloer grondig gereinigd 
worden met PALLMANN CLEAN STRONG. Hierbij worden 
bestaande polishlagen verwijderd. Aansluitend wordt een 
vernieuwd eerste onderhoud aanbevolen, uit stap 1. 

1. De verpakking goed schudden voor gebruik.
2.  PALLMANN CLEAN STRONG ca. 20 – 100 ml met 10 liter water  

verdunnen.
3. Met een mop of dweil aanbrengen.
4. Na ca. 2 – 5 min. met een geschikte, zachte borstel, bewerken.
5.  Het losgekomen vuil opnemen en met schoon water 2 x nadweilen.  

Indien nodig procedure herhalen.

ml
20 -
100

10L

REGELMATIG ONDERHOUD MET PALLMANN FINISH CARE 
Het is belangrijk de gelakte vloer regelmatig te onderhouden.  
Dat is iets anders dan reinigen. PALLMANN FINISH CARE  
is een watergedragen onderhoudspolish, die door een  
vuilafstotende film de lak en het uiterlijk van het oppervlak  
verbetert en gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt.

1.  De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil of stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3.  Onderhoud: ca. 100-250 ml PALLMANN FINISH CARE met 10 liter 

water verdunnen. 
4. Met een mop gelijkmatig, dun aanbrengen.
5. Na ca. 60 minuten kan het oppervlak belast worden. 

REGELMATIG ONDERHOUD MET PALLMANN FINISH CARE 
Heeft u gekozen voor een (ultra)matte afwerking met  
bijvoorbeeld PALLMANN PURE of PALLMANN ZERO?  
Dan kan onderhoud met PALLMANN FINISH CARE  
uit stap 1 en 3 invloed hebben op de matte uitstraling  
van de vloer. We raden u aan om de vloer uitsluitend  
te reinigen met PALLMANN CLEAN en te onderhouden  
met PALLMANN FINISH CARE MAT. Ondanks de matte werking kunnen 
glansgraadverschillen optreden. Raadpleeg voor advies uw parketteur of 
PALLMANN-specialist.  

1 h

m² 
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Een lange levensduur van  
uw gelakte houten vloer

De frequentie van het onderhoud dient te worden afgestemd op 
vervuilingsgraad van de vloer.1. EERSTE ONDERHOUD

3. REGELMATIG ONDERHOUD
UITZONDERING:  
(ULTRA)MATTE VLOER

2. REGELMATIGE REINIGING /  
SCHOONMAAK

4. GRONDIGE REINIGING  
BIJ STERKE VERVUILING

Matige vervuiling ca. elke 2 maanden
Gemiddelde vervuiling ca. elke 4 weken

Matige vervuiling ca. elke 2 maanden
Gemiddelde vervuiling ca. elke 6 maanden

Sterke vervuiling ca. elke 1-3 maande


