Technische fiche

ONDERHOUD GEOLIED PARKET
ALGEMEEN
Het onderhoud begint met voorzorg:
•	Bescherm de poten van meubelen en stoelen met vilt.
•	Vermijd stoelen met wieltjes of voorzie speciale parketwieltjes.
•	Voorzie een mat aan ingangsdeuren en schuifdeuren.
•	Hou rekening met de relatieve vochtigheid en de
omgevingstemperatuur. Een te lage luchtvochtigheid
kan scheuren en spanning veroorzaken in het parket, een
te hoge luchtvochtigheid kan vervorming van uw parket
teweegbrengen. Met behulp van een luchtbevochtiger kan u
de vochtigheid op ±50% houden.
ONDERHOUD VAN UW PARKET
• Droogvegen met een doek of stofzuigen.
•	Onderhoud met weinig vocht is mogelijk met zuiver water en
met producten die geschikt zijn voor houten vloeren (zie de
aanbevolen schoonmaakproducten uit ons gamma). Gebruik
altijd een goed uitgewrongen doek en wrijf onmiddellijk
droog met een droge doek, totdat elk spoor van vocht van de
vloer verdwenen is.
•	Onderhoud met veel water wordt ten strengste afgeraden.
•	Een geolied parket heeft een speciaal onderhoud nodig (zie
hieronder)
ONDERHOUD
Deze onderhoudsfiche is gebaseerd op onze ervaringen
en die van onze leveranciers. Het is aangeraden om onze
compatibele reinigings-en onderhoudsproducten van Cabbani®
te gebruiken (contacteer onze dealers voor onze reinigings- en
onderhoudsproducten); het parket nooit opnieuw oliën want
het is reeds afgewerkt en verzadigd door verschillende UV
olielagen, wat het binnendringen van olie verhindert. (tenzij het
parket vooraf geschuurd werd). Niet her-oliën wil niet zeggen
dat u het niet hoeft te onderhouden.
DAGDAGELIJKSE REINIGING
Voor de dagelijkse reiniging kan u naast de borstel en de
stofzuiger, gebruik maken van Cabbani® parketzeep en een
microvezel borstel met korte haren. De zeep moet in verdunde
versie zijn, u moet die verdunnen met helder lauw water. Meng
4 à 5 dopjes Cabbani® parketzeep met 10 liter lauw water.
Breng de zeep aan met een uitgewrongen doek. Spoel en
wring de vuile doek uit in een tweede emmer helder water.
Onnodig om nog eens te wrijven met het doek. Droog na
ongeveer 1 uur bij kamertemperatuur. De zeep bestaat enkel
uit natuurlijke grondstoffen en biedt een hoge voedingswaarde
aan het hout.

VERDERE BEHANDELING
Afhankelijk van het gebruik van het parket, kan een geoliede
parket zijn glans verliezen, mat worden, vuil of zeepresten
vertonen. Dan is een intensieve reiniging met Cabbani®
intensief reiniger de oplossing. Breng vervolgens de Cabbani®
onderhoudsolie aan.
In geval van vloerverwarming, dient u de Cabbani®
onderhoudsolie tenminste 1 à 2 maal per jaar aan te brengen om
het hout te voeden.
In risicozones, zoals zones die in contact staan met de
buitenwereld, in loopzones of in eetzones, is het sterk aan te
raden om onderhoudsolie aan te brengen onmiddellijk na de
installatie, om te verhinderen dat vloeistoffen en vet in de vloer
binnendringt. Daar de onderhoudsolie lichtjes het saturatieniveau
van de afwerking verhoogt (zelfs al is dit maar tijdelijk), is het om
esthetische redenen aanbevolen om het gehele oppervlak van de
ruimte te behandelen.
PLAATSELIJKE HERSTELLING
In geval van krassen, brandplekken door sigaretten of andere
sporen die niet met zeep te verwijderen vragen wij u onze
verdelers te raadplegen voor alle permanente vlekken.
GROTE HERSTELLING
Als de schade niet plaatselijk kan hersteld worden of als u de kleur
wenst te wijzigen, moet u de vloer schuren tot op het ruwe hout,
en dan een nieuwe afwerking aanbrengen.
Vergeet nooit om een onderhoudsolie aan te brengen om het
binnendringen van vloeistoffen te vermijden.
Bevochtig uw doeken na gebruik, anders loopt u het risico op zelf
ontbranding.
In geval van niet-naleving van onze aanbevelingen, vervalt onze
garantie.

De Cabbani® producten zijn bestemd voor professionele en privé-gebruikers.
De gebruiksaanwijzing in de technische fiche is opgesteld na de nodige tests en
jarenlange ervaring. Zo ook werd dit opgesteld op basis van onze beste kennis en
kunnen. De gebruiker moet dus het gebruik van dit product testen in functie van de
omstandigheden en de mogelijkheden. Wij bieden dan ook geen enkele garantie
voor deze technische fiche.
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