
Onderhoudsgids

Enkele voorzorgsmaatregelen zorgen voor een langere levensduur van uw Parky vloer:

• Plaats viltjes onder stoelen.  

• Plaats parketwielen aan bureaustoelen en een beschermingsmat onder de stoel.  

• Leg een deurmat als men rechtstreeks van buitenaf op de Parky vloer komt. 

Kleine steentjes aan uw schoenen kunnen kleine krasjes veroorzaken. Hiervoor is het 

belangrijk om uw voeten af te vegen voordat u op de Parky vloer stapt.

Een Parky-vloer is erg onderhoudsvriendelijk. Een goede opvolging van ons 

advies zal leiden tot een verlengde levensduur van uw houten Parky vloer.  

Een aantal tips:

Deurmat !

Je vloer in topvorm

Goed begonnen, half gewonnen!

Parketwielen

Viltjes

Om een Parky vloer te reinigen zonder de vernis aan te tasten, kun je 

rekenen op de Parky Wood Floor Cleaner. Die werd speciaal ontwikkeld 

om vuil te verwijderen en het hout te beschermen. De cleaner breekt 

de moleculaire structuur van vuil, vettige neerslag, kleverige resten en 

hardnekkige vetvlekken af, zonder de ondergrond aan te tasten.

Om het vuil weg te nemen dient men aan 

het water deze speciaal ontworpen ’Parky 

Wood Floor Cleaner’ toe te voegen. Steeds 

verdunnen met water, afhankelijk van de 

toepassing (zie verpakking). Breng de cleaner 

aan met uitgewrongen dweil. De vervuilde 

dweil uitspoelen en uitwringen in een tweede 

emmer met zuiver water. Nadweilen met de 

zuivere uitgewrongen dweil.  

OPGEPAST! Vermijd overtollig watergebruik. 



Herstel kleine krasjes in een wip met de Repair Pens. 

Naargelang de tint van je vloer zijn er doosjes met 

een of twee pennen beschikbaar. Na de herstelling 

kan er geen vuil meer in de kras dringen.

Hoe gebruiken kan je terugvinden op de parky site 

bij downloads. 

www.par-ky.com/nl/professionals/downloads

Met de Repair Wax herstel je putjes die door de 

lak heen zitten. De wax herstelt de beschadiging 

en beschermt je vloer tegen indringend vocht. 

De Repair Wax kit bevat zeven waxblokjes, een 

smeltmes en een spatel.

Hoe gebruiken kan je terugvinden op de Parky site 

bij downloads. 

www.par-ky.com/nl/professionals/downloads

Een krasje herstellen

Een putje zo gefixt

Ernstige beschadiging? Geen ramp.

Dankzij het handige clic systeem 

vervang je makkelijk een plank in je vloer. 

Ga te rade bij je verdeler of vervang 

eigenhandig je plank.

De volledige handleiding van onze 

onderhoudsproducten en tutorials voor 

het vervangen van een plank vind je op 

www.par-ky.com

Heb je nog vragen ? Neem dan gerust contact op met je lokale dealer of met het 

hoofdkantoor in Belgie, bel +32 56 52 88 49 of mail naar info@par-ky.com

Decospan nv, Industriezone Grensland, Lageweg 33, 8930 Menen - België 

www.par-ky.com


