Parket
Reiniging en onderhoud – naturel geoliede houtoppervlakken

Verdere nuttige gegevens vindt u ook direct
op onze onderhoudsproducten en op onze
website www.terhuerne.de/reiniging
Uw lokale ter Hürne handelspartner gaat u
graag adviseren.

Open voor gezond wonen

Voor een lang genot van uw vloer

De natuurlijke olie van ter Hürne veredelt de hoogwaardige, zeer
matte houtoptiek en intensiveert de voelbare oorspronkelijkheid.
De open poriën van het natuurlijk geoliede oppervlak bevorderen
de vochtuitwisseling in het vertrek en zorgen voor een evenwichtig,
gezond woonklimaat. Natuurlijk geoliede vloeren kunnen van tijd tot
tijd weer opgefrist of - indien nodig - in gedeelten of helemaal met
olie worden nabehandeld.

■ Zorg voor een gezond woonklimaat met
40 - 60 % relatieve luchtvochtigheid bij
een temperatuur van ca. 20 °C.

Oppervlakken met open poriën
kunnen het vocht uit de lucht
perfect opnemen en weer afgeven.

Gegarandeerde kwaliteit
Naturel geoliede houten vloeren van ter Hürne steunen
met het correcte onderhoud zichtbaar alsook voelbaar de
leefbaarheid. Gebruik voor de reiniging uitsluitend de speciale
onderhoudsproducten van ter Hürne. Zij zijn verkrijgbaar in uw
speciaalzaak.
Het is belangrijk dat u ook de aanwijzingen in deze
onderhoudshandleiding in acht neemt. Wij garanteren u daarvoor
een bijzonder lange levensduur voor uw vloer.

■ Bescherm uw vloer bij de ingang met
voetmatten die het grove vuil direct

opnemen.
■ Plaats viltglijders onder alle bewegbare
meubels. Gebruik alleen weke stoelwieltjes (EN 12529 type W).
■
Beschermt uw vloer voor indrukken
of krassen door het voorkomen van
hoge punt belastingen (bv. pumps) of
beschadigingen (bv. klauwen van uw

huisdieren).
■ Bij warmwatervloerverwarmingen mag
de temperatuur aan het oppervlak niet
meer dan 29 °C bedragen.
■ Gebruik alleen een veger, stofzuiger of
nevelvocht, uitgewrongen doeken voor
de reiniging. Een stoomreiniger (212°F,
100°C) is niet geschikt. Vermijd plassen
op de vloer.
■ Gebruik bij de reiniging nooit olie of was.

Regelmatig onderhoud – permanente reinheid
behoud de waarde

Vlekken
verwijdering –
kleine ongelukken
snel laten vergeten

Verwijder hardnekkig vuil, dat door het gewoon dagelijks
gebruik op de vloer kan ontstaan, door regelmatig reinigen
met het ter Hürne onderhoudsconcentraat.
Gebruik: Losse vervuiling vooraf met de bezem/stofzuiger
verwijderen. Afhankelijk van de mate van vervuiling geeft u
100 ml geconcentreerde reiniger op 5 liter water. Vervolgens
de vloer met deze oplossing nevelvochtig, d.w.z. met een goed
uitgewrongen dweil of doek, in lengterichting van de planken
reinigen. Gebruik geen microvezeldoek. Niet daarna met schoon
water reinigen. Loop pas weer op de vloer als deze helemaal
gedroogd is (na ca. 30 minuten).
Tip: Gebruik een tweede emmer met schoon water om de
dweil tussendoor schoon te spoelen.

Gebruik de ter Hürne
vlekkenverwijderaar
voor hardnekkige
vlekken.
Gebruik:
Direct na het ontstaan
van vlekken opbrengen,
laten inwerken met
keukenpapier opnemen.

Onderhouds
concentraat
Artikelnr. 1101060085
Inhoud 1000 ml

Vlekken
verwijderaar
Artikelnr.
1101060088
Inhoud 250 ml

Beleef uw vloer zoals aan de eerste dag – opfrissing van de gehele vloer
De ter Hürne intensieve onderhoudsolie stelt het scherm en de optiek van de gehele vloer her.
Gebruik: Voldoend voor ca. 75 - 100 m², al naargelang de slijtage. Fles voor gebruik schudden. Reinig het
oppervlak zorgvuldig met onderhoudsconcentraat van ter Hürne. Reinig na met schoon water, zodat alle
concentraatresten verwijderd zijn. Laat het oppervlak goed drogen. Breng de intensieve onderhoudsolie
met een doek /spons aan op gedeelten van ca. 2 tot 4 m². Gebruik de intensieve o
 nderhoudsolie uiterst
spaarzaam, zodat de vloer naderhand niet plakkerig wordt. Elk b
 ehandelde gedeelte moet binnen 10
tot 15 minuten met keukenpapier drooggewreven worden. Als u een b
 oenmachine gebruikt, kunt u het
best uitvoeren met een pluisvrije katoenen doek. Zorg voor voldoende ventilatie, zodat de vloer kan
drogen. Dat duurt ongeveer 6 uur. Wrijf de vloer vervolgens na met een pluisvrije, droge katoenen doek.
Na 48 uur mag de vloer met een iets vochtige doek gereinigd worden. Gebruik a.u.b. geen zeep. Na een
week mag de vloer weer worden gereinigd met water en onderhoudsconcentraat.
Opmerking: bij extreme slijtage moet het oppervlak bij voorkeur door een gekwalificeerde parketteur
worden behandeld.

Intensieve
onderhoudsolie
kleurloos/wit
Artikelnr. 1101060086/
1101060087
Inhoud 500 ml

Reparatuur – kleine beschadigingen verbergen

Hardwax reparatieset
Artikelnr. 1101060150
Inhoud

• Hardwax stangen in
transparant & 9 kleuren
▪ Een op batterijen werkend
hardwax smelter
(niet inbegrepen: 2 batterijen
AA 1,5 V)
▪ Gereedschap voor afwerking
▪ Transparente lak stift voor
verzegeling en scherm

Het reparatieset helpt u voor het v
 erbergen
van kleine beschadigingen. Het bestaat
uit een kleur beits en een naturel olie (voor
speciale oppervlakten alleen de olie) die

afgestemd zijn op de kleur van de houten
vloer.
Voor het gebruik dient u de uitvoerige
aanwijzingen op de productverpakking in
acht te nemen.
Reparatieset
Artikelnr.
individueel
voor uitgekozen
oppervlakten
Inhoud 2 x 20 ml
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Voor reparatie van kleine beschadigingen (bv. krassen, kneuzingen, kleine gaten).

