
 

  
 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Bauwerk parketvloer.  
Maar wat voor oppervlakte afwerking heeft uw vloer nodig en hoe is het verdere onderhoud. 
 
 

Algemeen: 
 
Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, 
stofzuiger of een speciale stofwisser om dit van de vloer te houden; zorg bij de inloop van 
buiten voor een goede mat en voorzie schuivend meubilair van vilt of viltdoppen om 
beschadigingen te voorkomen.  
 
U dient ervoor te zorgen, dat u een constante luchtvochtigheid en temperatuur heeft in de 
woning. Het beste is een luchtvochtigheid tussen de 50% en 65% en een temperatuur tussen 
de 18º en 22ºC. Wanneer u hiervan afwijkt, kan het gevolgen hebben voor uw vloer 
(bijvoorbeeld krimpnaden of juist bollingen), waar Hooijer Haarden & Vloeren niks aan kan 
doen. 
 
De schoonloopmat 
 
Wij adviseren een goede schoonloopmat, bijvoorbeeld van 100% polyamide. Zij kunnen veel 
vocht absorberen (6 liter per m²). Deze matten zijn zeer moeilijk brandbaar en voldoen aan 
brandveiligheidsklasse A2. De schoonloopmat is een van de belangrijke details van een 
parketvloer en leverbaar in verschillende kleuren en maten. 
 
De grootste vorm van slijtage aan een houten vloer wordt mede veroorzaakt door inloopvuil 
zoals zand, modder en vocht dat via de schoenzolen mee naar binnen wordt genomen. 
 
Aangezien onderhoud aan de vloer heel belangrijk is, is voorkomen van slijtage nog altijd beter 
dan genezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
De onderhoudsproducten 
 

 Bauwerk parketreiniger 1 liter      € 11,95 
Reiniger voor gelakte én geoliede vloeren 

 

 Bauwerk Parket Care Eco 1 liter     € 36,95 
Voor het onderhoud van de gelakte vloer 

 

 Bauwerk Waxpolish 1 liter      € 46,95 
Voor het onderhoud van de gelakte vloer 
(puur te gebruiken) 
 

 Bauwerk Intensief reiniger 1 liter     € 20,95 
Voor het verwijderen van oude lagen van vervuilde 
Geoliede vloeren  

 

 Bauwerk Oil Care Eco Conditioner 1 liter (blik)    € 30,95 
Voor het onderhoud van geoliede vloeren  

 
 
 
 
 
Roze  = reinigen 
Oranje  = verzorgen 
Groen  = verzorgen 


