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ONDERHOUDSADVIES VOOR VLOEREN AFGEWERKT MET PALLMANN LAK. 
 
DE EERSTE DAGEN NA DE PLAATSING. 
 
Voor een lange levensduur van uw parketvloer, is het van belang dat u de volgende instructies in acht 
neemt:  
Belasten en belopen  
Gelakte houten vloeren mogen na 24 uur voorzichtig worden belopen en belast.  
Hoe meer het pas gelakte oppervlak de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur 
van uw parketvloer.  
Reiniging  
Het gelakte oppervlak mag pas vochtig gereinigd worden:  
• Pallmann 1-component lak: na 14 dagen  
• Pallmann 2-componenten lak: na 7 dagen  
 
Afdekken van de vloer  
Nieuw gelakte parketvloeren mogen niet eerder worden afgedekt met syntetische- en textiele 
vloerbedekking, stucloper of folie:  
• Pallmann 1-component lak: na 14 dagen  
• Pallmann 2-componenten lak: na 7 dagen  
 
Bescherming  
Bij het plaatsen van meubels is het belangrijk dat deze worden voorzien van de juiste bescherming, 
voor contact met het oppervlak. Zwenkwielen en-glijders moeten voldoen aan DIN EN 12529 
(kunststof of vilt). Een beschermmat is nodig bij metalen meubels en voorwerpen. Geen weekma-
kerhoudende materialen, zoals bijvoorbeeld rubber direct op de parketvloer zetten, alsook geen 
kleefband op het oppervlak aanbrengen. 
 
 
BELANGRIJKE INSTRUCTIES  
Een gezond woonklimaat bevordert het welzijn van de mens, alsook het waardebehoud van uw 
houten vloer. Hout is een hygroscopische stof, dat zich aanpast aan de luchtvochtigheid door uit de 
lucht vochtigheid op te nemen of af te geven.  
Door veranderingen in de luchtvochtigheid zwelt of krimpt het hout, waardoor er voegen in de vloer 
kunnen ontstaan. Daarom bevelen wij een kamertemperatuur aan van 18 °C tot 20 °C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 50 – 60 %. Een hygrometer is bij het meten en controleren van het 
binnenklimaat een goed hulpmiddel. Er wordt geen garantie verleend voor het uitgevoerde werk. In 
geval van twijfel eerst testen. 

 
Wij wensen u veel plezier met uw vloer. 

 
 
 


