
 

Parketonderhoud 

 

 

 

Finish Care 

Toepassingen: 
 

Watergedragen polish voor hoogwaardig onderhoud van 
vloeren. 
 

Geschikt voor het onderhoud van: 
 

 gelakte parketvloeren  

 gelakte kurkvloeren  

 kant en klaar parket  

 linoleum  

 PVC  

 Natuursteen vloeren  

 gelakte kurkvloeren  
 

Producteigenschappen / voordelen: 
 

Watergedragen onderhoudspolish, die door een vuilafstotende 
film de lak en het uiterlijk van het oppervlak verbetert en 
gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt. 

 Gebruiksklaar  

 Gemakkelijk aan te brengen  

 Slijtvast  

 Snel droog  

 Niet nawrijven  

 Formaldehydevrij  

 Oplosmiddelvrij 
 

 
 

 
Technische gegevens: 
 

Verpakking:   kunststof flacon  
Inhoud:    0,75 liter  
Glansgradatie:   halfmat, mat  
Houdbaarheid:   ca. 12 maanden  
Kleur:    wit  
Eerste keer / gebruik:  1deel Finish Care op 1 deel water,  
   nooit puur  
Onderhoud / gebruik:  ca. 100 – 250 ml per 10 liter 

Onderhoudsmiddel voor na het lakken en voor regelmatig onderhoud 

 

Belangrijk bij kant en klaar parket: 
 

Een volledige reiniging van de vloer met Pallmann Clean Strong 
(verdunning 1 : 10) is noodzakelijk. Wanneer de parketlak-
kwaliteit niet bekend is, moet een proef voor veeg- en 
streepvorming worden gedaan. 



 

 Voorbereiding van de ondergrond: 
 
De vloer d.m.v. een multimop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil, 
stof of andere verontreiniging. 

Arbeids-en milieubescherming: 
 

Niet brandbaar. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende 

huidcrème en ook het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen. 

Afvalverwerking: 
 

Niet in het riool, water of in de grond laten komen. Lege kunststofcans met wat 
water omspoelen en volgens de richtlijnen als recyclebaar behandelen. Aan te 
raden: Verpakking en restant, evenals als productrest als chemisch afval 
behandelen.  
 
Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De 
hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en 
verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk 
gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk 
van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval 
van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te 
geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.  
 
Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun 
geldigheid. 
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Verwerking: 
 
 

1. Voor gebruik het product op kamertemperatuur brengen en 
goed schudden.  
  

2. Periodiek onderhoud:  
Ca. 100 – 250 ml Pallmann Finish Care met 10 liter water 
verdunnen en met een spons, lap of multimop dun 
opbrengen. 
 

3. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn 
afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw 
vloer. 
 
 

 

Finish Care 

Verbruiksgegevens: 
 

Aanbevolen hoeveelheid voor regelmatig onderhoud: 
100 à 250 ml / 10 liter water 

Belangrijk: 

 Minstens 12 maand houdbaar in originele 
verpakking en koel opgeslagen. Beschermen 
tegen vorst. Gebruikte verpakkingen goed 
afsluiten.  

 Optimale condities: 18 – 25 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid tussen 35 en 65 %. Lagere 
temperaturen en hogere luchtvochtigheid 
verlengen, hogere temperaturen en lagere 
luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.  

 Minstens één dag wachten alvorens de vloer te 
bedekken (tapijt, e.a.) of zwaar te belasten.  

 Regelmatig onderhoud met Finish Care  
verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur 
van uw parket- of plankenvloer.  

 Gelieve de productbladen van alle gebruikte 
materialen en de geldende regel-geving te 
respecteren ( WTCB TV 218 – DIN 18 356 
„Parkettarbeiten”)  
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