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Bauwerk Onderhoudsadvies lak 
Met dit onderhoudsadvies houdt u uw Bauwerk vloer in optimale conditie 

 

Het juiste reinigings- en onderhoudsproduct voor elke situatie en voor elk parket 

Met parket van Bauwerk krijgt u een hoogwaardige, healthy-living en een tijdloos mooie 
houten vloer. Bauwerk biedt een scala aan geschikte reinigings- en onderhoudsproducten, 
zodat u jarenlang van uw parket kunt genieten. 

 

Reiniging en onderhoud van gelakt parket 

Meerdere laklagen verzegelen het oppervlak en beschermen het parket tegen gebruik en vuil. 

Bauwerk biedt twee soorten gelakte oppervlakken aan: B-Protect® en mat gelakt. Bauwerk 

reinigingsproducten verwijderen vuil, terwijl Bauwerk verzorgingsproducten de bescherming 

vernieuwen die de lakverzegeling biedt.  

Onderhoudsreiniging 

Voor de basisreiniging en het verwijderen van los vuil is een borstel, dweil of stofzuiger voldoende. 

Kleverig vuil kan worden afgenomen met een vochtige reinigingsdoek. Voeg voor het vochtig 

afnemen een niet-schurend reinigingsmiddel toe aan het water, zoals Bauwerk Parketreiniger*. 

Zwaar vuil kan het beste worden verwijderd met Bauwerk Intensiefreiniger* of Bauwerk 

Vlekverwijderaar*. 

Basisreiniging 

Gebruik Bauwerk Intensiefreiniger* voor het verwijderen van oude lagen achtergelaten door 

onderhoudsmiddelen. 

Eerste onderhoud 

Wij raden u aan om de Bauwerk Wax Polish* of de Bauwerk Parket Care Eco* te gebruiken voor het 

eerste onderhoud. Let op: gebruik voor B-Protect® oppervlakken altijd Bauwerk Parket Care Eco*.  

Onderhoud 

Voor het regelmatige onderhoud adviseren wij Bauwerk Parket Care Eco*. De 

behandelingsfrequentie is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. 
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Bijwerken van het oppervlak 

Voor het bijwerken van mat gelakte oppervlakken die zwaarder worden belast, adviseren wij Wax 

Polish van Bauwerk. Omdat de behandeling machinaal gebeurd, adviseren wij u contact met ons 

op te nemen. 

Veel consumenten en zakelijke klanten besteden het groot onderhoud uit aan Parket 

Onderhoud Service, dit garandeert u dat het onderhoud goed en consequent wordt 

uitgevoerd. Een dergelijke onderhoudsbeurt kost circa €11,- per vierkante meter, inclusief 

materiaal en BTW. Let op dat wij uw vloer alleen een onderhoudsbeurt kunnen geven indien 

u zelf de juiste onderhoudsadviezen hebt gehanteerd. 

Tot slot wensen wij u veel leefplezier op uw nieuwe of gerenoveerde houten vloer en wij 

hopen u in de toekomst van dienst te mogen zijn in zowel het klein als groot onderhoud aan 

uw Bauwerk vloer. Indien gewenst, vraag naar de mogelijkheden van een 

onderhoudscontract om uw vloer in topconditie te houden. 

* Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing op de fles. 
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