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Beste Klant, 

Hierbij het onderhoudsadvies voor uw houten vloer. 

Nu begint voor u het onderhoud van de vloer u mag deze over 3 weken voor de 
eerste keer dweilen, de manier waarop de vloer gedweild wordt is van groot belang 
omdat dit juist het behoudt van uw parketvloer is. 

Daarnaast is het van belang dat u onder alle meubels vilt bevestigd, dit kunt u online 
bestellen via www.dejongeparket.scratchnomore.nl u ontvangt dan 5% korting op uw 
bestelling. 
De laatste laag die wij hebben aangebracht na het schuren van de vloer moeten 
drogen door lucht. Dit betekent dat de vloer niet egaal opdroogt de vloer ziet er dan 
wat vlekkerig uit, door de vloer volgens onderstaand voorschrift te dweilen verdwijnt 
het vlekkerig beeld. 

Hieronder vindt u de beschrijving: 

• Gebruik van een microvezel dweil is verboden, dit tast de laag van de vloer 
aan, gebruik alleen een katoenen doek; 

• De parketvloer eerst stofzuigen zodat alle losse troep weg is; 
• Neem een emmer water, vul deze met 1 liter handwarm water; 
• Twee dopjes onderhoudsmiddel in het water; 
• De vloer daarna nat dweilen, het water verdampt en het onderhoudsmiddel 

blijft achter; 

Tips: 

• Plaats vilt onder tafels, stoelen en ander meubilair die regelmatig verschoven 
worden. Hiermee voorkomt u beschadigingen aan uw houten vloer. 

• Zorg ervoor dat er bij de voor- en/of achterdeur een goede deurmat wordt 
gelegd. Zo voorkomt u dat het ergste vuil op de houten vloer terecht komt. 

• Plaats plantenbakken met openingen e.d. nooit direct op de houten vloer, 
maar zet deze bijvoorbeeld op een schaaltje, zodat er geen water op de 
houten vloer kan lekken. Het water kan kalkplekken veroorzaken op uw 
houten vloer. 

• De ideale luchtvochtigheid voor een houten vloer is 55-60% hiermee voorkomt 
u dat de vloer gaat kieren. 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen of mailen, info@dejongeparket.nl. 

 

 


