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Met het juiste onderhoud behoudt uw mooie 
vloer zijn waarde. Het is ook een belangrijke 
voorwaarde voor eventuele aanspraken op 
garantie.
Perfect vloeronderhoud is vandaag de dag geen 
tovenarij meer: vooral bij HARO vloeren met hun 
hoogwaardige oppervlakken, want die zijn heel 
eenvoudig, snel en probleemloos te onderhouden.
Voor regelmatig onderhoud is het voldoende om 
de vloer droog te reinigen met een zachte bezem, 
zwabber of stofzuiger.
Bij zwaardere verontreiniging of als extra 
oppervlaktebescherming moet worden 
aangebracht, neemt u uw vloer licht vochtig af 
met het aanbevolen schoonmaakmiddel. Klaar!

Voor langdurig behoud van de waarde van uw 
vloer, adviseren we preventieve maatregelen 
zoals glijders van vilt of teflon onder meubels, 
bij stoelwieltjes eventueel polycarbonaatmatten 
en inloopmatten in de hal. Ook een constant 
optimale binnentemperatuur, die voor een 

gezond klimaat voor mens en vloer zorgt, is 
belangrijk:
20 graden voor houten vloeren, bij een relatieve 
luchtvochtigheid van 30 % tot 60 %. Even belang-
rijk is natuurlijk een optimale reiniging – van het 
begin af aan. In het bijzonder voor hoogwaardige 
vloeren zoals parket, laminaat of kurk is het goed 
om daarbij op technischop elkaar afgestemde 
onderhouds- en reinigingsproducten van 
vloerenspecialisten als HARO te vertrouwen.

Het onderhoud van vloeren in bedrijfsruimten 
(bedrijfsmatig gebruik) is afhankelijk van de 
belasting (afgestemd op de specifieke 
omstandigheden) en dient daarom in overleg 
met de legger of met de HARO vakhandelaar te 
worden afgestemd. 

Onze tip! 
Voor het regelmatig droog reinigen van HARO 
vloeren adviseren wij de stofzuigers van de firma 
Kärcher (bijvoorbeeld de VC 6300 met parketkop).

Het juiste vloeronderhoud – makkelijk gemaakt!

SNEL, EENVOUDIG, NATUURLIJK:
DAT IS MODERN VLOERONDERHOUD.
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HET PERFECTE ONDERHOUD 
VOOR ALLE VLOEREN
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Parketonderhoud

aqua oil

Vloeronderhoud

aqua shield

Optisch 1

opfrissen
Verhoogde slijtvastheid

Intensief onderhoud 1

(zonder boen-
machine)

Intensief onderhoud 1/2

(zonder boen-
machine)

Optisch 1

opfrissen
Verhoogde slijtvastheid

Optisch 1

opfrissen
Verhoogde slijtvastheid

Optisch 1

opfrissen
Verhoogde slijtvastheid

Optisch 1

opfrissen
Verhoogde slijtvastheid

Optisch 1

opfrissen
Verhoogde slijtvastheid

Spa olie Natura naturaLin oil Oliebalsem

Intensief onderhoud 
(met een boenmachi-
ne door de vakman)

Intensief onderhoud 
(met een boenmachine 
door de vakman1,2)

Intensief onder-
houd, 

behandeling

1  Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden 
2  Voor optimaal waardebehoud van uw naturaLin plus oppervlak kan desgewenst extra een eerste 
 onderhoudsbeurt met aqua oil of naar keuze met naturaLin oil worden uitgevoerd door de vakman.
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clean & green
HET EENVOUDIGE, NATUURLIJKE VLOERONDERHOUD – 
DE PRODUCTEN

®

De revolutie 
in natuurlijk 
vloeronderhoud

clean & green, de vloer- 
onderhoudsserie voor 
eenvoudig, snel, effectief en 
milieuvriendelijk schoonmaken 
en onderhouden. Onze tientallen 
jaren ervaring met verschillende 
vloersoorten is verwerkt in de 
ontwikkeling van de clean & 
green-producten.

Parketonderhoud

aqua oil
Eerste en 

vervolgonderhoud voor 
geoliede oppervlakken

Parketreiniger

natural
voor alle natuurvloeren

Intensiefreiniger

active
voor laminaatvloeren,  
designvloer DISANO 

en parket-basisreiniging

Intensiefreiniger

active
Parketreiniger

natural
Parketonderhoud

aqua oil

Laminaatvloer regelmatig reinigen   

Pvc-/kunststofvloer  regelmatig reinigen   

Vinylvloer regelmatig reinigen   

(Niet-)geglazuurde tegels  regelmatig reinigen 

Grestegelvloer  regelmatig reinigen 

Designvloer DISANO  basisreiniging regelmatig reinigen  

Parketvloer (verzegeld)  basisreiniging regelmatig reinigen  

Kurkvloer (verzegeld)  basisreiniging regelmatig reinigen  

Linoleumvloer  basisreiniging regelmatig reinigen 

Houten plavuis CELENIO  basisreiniging regelmatig reinigen  

Poreuze tegelvloeren  basisreiniging regelmatig reinigen 

Parketvloer (geolied)  basisreiniging regelmatig reinigen intensief onderhoud 1

Parketvloer (naturaDur) basisreiniging regelmatig reinigen  

Kurkvloer (geolied)  basisreiniging regelmatig reinigen intensief onderhoud 1

Met slechts 
2 producten 

alle oppervlakken 
reinigen en 

onderhouden.

P k t d h d

De schoonheidsbehandeling 
voor geoliede, verzegelde en 

gecoate oppervlakken
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®

Snel, eenvoudig, natuurlijk – onderhoud voor alle vloeren

Voer 1/2 doseerkop toe aan 5 liter koud water. Dompel een dweil in de oplossing, 
wring deze goed uit en neem het vloeroppervlak licht vochtig af. Voorkom dat er 
water op de vloer blijft staan! Door aansluitend glimmend na te poetsen met een 
onderhoudsdoek kunt u de glans van uw vloer optimaliseren. Voor het uitvoeren 
van onderhoud aan uw vloer met clean & green active of natural adviseren wij het 
gebruik van een HARO vlakwisser.

clean & green-reinigingsproducten 
active en natural zijn speciaal afgestemd 
op de eisen van moderne, op duurzaamheid 
gerichte huishoudens. Ze scoren op 
meerdere punten: door de makkelijke 
toepasbaarheid, hun milieuvriendelijkheid – 
en hun opbrengst. Eén fles is goed voor 
wel 40 beurten!
De onderhoudslijn clean & green is 
niet alleen geschikt voor HARO vloeren, 
maar voor alle vloeren. Dat alle clean 
& green-producten milieutechnisch 
verantwoord zijn, herkent uw vloer aan 
de waardevolle ingrediënten; u herkent 

het aan het Europese ecolabel met de 
bloem 2:  
Het Europese ecolabel is het internationale 
kwaliteitskeurmerk waarmee producten 
en diensten worden aangeduid die zich 
onderscheiden doordat ze het milieu 
ontzien en de gezondheid zo min 
mogelijk belasten.

• SNEL EN EENVOUDIG TOE TE PASSEN 

• MILIEUVRIENDELIJKE ECOKWALITEIT 

• ZEER HOGE OPBRENGST EN VOORDELIG

Slechts 2 producten voor het reinigen van alle vloeren!

Intensiefreiniger active voor basisreiniging 

De frequentie van de reinigingsbeurten hangt af van de gebruiksintensiteit en de 
graad van verontreiniging. Ook rubberstrepen van schoenzolen of vetvlekken 
kunnen met clean & green active moeiteloos worden verwijderd. Voeg een 
1/2 doseerkop toe aan 5 liter koud water. Dompel een dweil in de oplossing, 
wring deze goed uit en neem het vloeroppervlak licht vochtig af. 

Parketreiniger natural voor regelmatig reinigen en 
onderhoud

Vloeronderhoud

aqua shield
voor verzegelde 

parketvloeren en gecoate 
oppervlakken

1  Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden 
2  EU ecolabel voor clean & green natural, active en aqua oil

2

optisch opfrissen 1

optisch opfrissen 1

optisch opfrissen 1

optisch opfrissen 1

optisch opfrissen 1

optisch opfrissen 1

optisch opfrissen 1

optisch opfrissen 1

®

Vloeronderhoud

aqua shield
Vl d h d
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clean & green
EENVOUDIG, NATUURLIJK 
VLOERONDERHOUD – AQUA OIL

aqua oil – eenvoudig intensief onderhoud 
voor geoliede parketoppervlakken

Toepassing

aqua oil maakt onderhoud van geoliede parketvloeren voor het 
eerst zo eenvoudig, dat werkelijk iedereen het zelf kan doen – 
zonder kosten voor een onderhoudsmachine of vakman. 
De natuurlijke olie op basis van grondstoffen zoals lijnolie is 
100% vrij van oplosmiddelen.

De vloer moet vóór het opbrengen van aqua oil grondig stofvrij worden 
gemaakt (bij voorkeur met clean & green active). Gebruik voor het 
opbrengen van aqua oil de speciale vloerwisser. Door de speciale 
overtrek en de brede vorm wordt het parketonderhoudsmiddel 
optimaal opgebracht. Schud aqua oil vóór gebruik goed en giet het 
in een geschikte emmer. Onverdund opbrengen met de vloerwisser: 
verdeel de aqua oil gelijkmatig in elkaar overlappende banen in de 
nerfrichting van het hout over de vloer. Na ongeveer twee uur kan de 
vloer weer worden betreden.

aqua oil parketonderhoud

ONZE TIP:

Voor het opfrissen of renoveren van versleten, geolied, 
zeer donker parket adviseren wij aqua oil black. 
Voor wit geolied parket adviseren wij aqua oil  white.

ONZE TIP:

het intensief onderhoud van geolied parket met reliëfstructuur 
is net zo eenvoudig als dat van elk ander parket met geolied 
oppervlak.
Verwissel hiervoor de wisserovertrek door een overtrek met lange 
vezels die de olie diep in de structuur brengt.

aqua oil parketonderh

2
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2  EU ecolabel voor clean & green natural, active en aqua oil
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Toepassing

Net als de hele clean & green-onderhoudsserie is ook aqua shield 
eenvoudig en snel in het gebruik. Voer van tevoren een 
basisreiniging van het oppervlak uit en maak de vloer met een 
bezem of stofzuiger vrij van stof. Vuildeeltjes kunnen het beste 
worden verwijderd met clean & green active. Wanneer de vloer 
volledig droog is, brengt u aqua shield onverdund op met de 
vloerwisser. Schud aqua shield vóór gebruik goed en giet het in 
een geschikte emmer. Verdeel de aqua shield gelijkmatig in elkaar 
overlappende banen in de nerfrichting van het hout over de vloer. 
Eén keer opbrengen is voldoende! Na ongeveer twee uur kan de 
vloer al weer worden betreden. 

aqua shield vloeronderhoud
voor verzegelde 

parketvloeren en gecoate 
oppervlakken

aqua shield – de schoonheidsbehandeling 
voor verzegelde en gecoate oppervlakken

clean & green aqua shield frissen verzegelde parketvloeren en 
gecoate vloeroppervlakken zoals laminaatvloeren en 
designvloeren grondig op. Zo kunnen bijvoorbeeld eerste 
gebruikssporen en kleine krassen door een behandeling met 
aqua shield worden verwijderd.

Met clean & green aqua shield schittert de vloer weer als nieuw. 
Bovendien wordt de slijtvastheid van het oppervlak verhoogd en 
wordt de vloer beschermd tegen van boven binnendringend vocht.

clean & green
EENVOUDIG, NATUURLIJK 
VLOERONDERHOUD – AQUA SHIELD
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HARO Spa olie natura voor 
parketvloeren in de badkamer

Gebruik voor glanzende resultaten en speciale 
bescherming ter behandeling van parket in de 
badkamer de oxidatief drogende Spa olie natura: 
breng de olie met behulp van een verfrol die 
tegen oplosmiddel bestand is, gelijkmatig royaal 
op het droge oppervlak aan, verdeel deze 
(60–70 ml/m2); dat wil zeggen, de olie dwars 
over de vloerplanken aanbrengen en deze 
vervolgens in de nerfrichting naar voren en ach-
teren verdelen. Verplaats daarna de verfrol 
¾ van de rolbreedte en herhaal deze stap. 
Droogtijd na afloop van de werkzaamheden: 
ongeveer 8–12 uur.
2. Opdracht: het droge oppervlak met groene 
Superpad glad maken en de olie opnieuw 
opbrengen.

SPECIAAL ONDERHOUDSMIDDEL VOOR 
HARO SPA PARKET IN DE BADKAMER
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ONZE TIP:

Voor parketvloeren met wit naturaLin plus natuurolie- 
oppervlak gebruikt u naturaLin Oil white intensief onder-
houd. De oxidatief drogende natuurolie zorgt voor een 
duurzame diepte-impregnering en een uniek 
natuurlijk uiterlijk.

Aanvullend eerste en intensief onderhoud met 
boenmachine door de vakman. 
De olie dringt door in de poriën van het hout en 

zorgt op die manier voor een duurzame 
diepte-impregnering en een uniek natuurlijk 
uiterlijk van het oppervlak.

HARO naturaLin Oil voor parketvloeren met naturaLin plus natuurolie-oppervlak

HARO naturaLin Oil wordt als volgt toegepast:

Na het leggen van uw parketvloer met naturaLin 
plus natuurolie-oppervlak adviseren we als 
eerste onderhoud naturaLin Oil. naturaLin Oil 
is een onderhoudsafwerking die een extra laag 
vormt en op die manier de basis is voor regel-
matige reiniging en onderhoud: met behulp van 
een spuit-flacon dun en gelijkmatig opspuiten en 
met een boenmachine (minstens 30 kg) en beige 
Superpad per deel glimmend poetsen. 
Na ongeveer 12 uur is het 
oppervlak droog.

1.

2.

HARO SPECIAAL ONDERHOUDSMIDDEL 
VOOR PERFECT ONDERHOUD 
VAN GEOLIEDE PARKETVLOEREN

d poetsen. p

L
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HARO oliebalsem gebruiken:

Roer de HARO oliebalsem goed door en vul hiermee een geschikte spuitflacon.
Spuit de oliebalsem dun op een deel van de parketvloer (ongeveer 7 ml/m2) en verdeel deze dun 
met een boenmachine en een witte pad en wrijf de oliebalsem in. 
In de hoeken moet de oliebalsem met een HARO onderhoudsdoek worden opgebracht. 
Laat het behandelde parketoppervlak minstens 8 tot 10 uur drogen. 
Na het drogen kan het oppervlak eventueel nog met een HARO onderhoudsdoek worden opgewreven. 
Het oppervlak is na ongeveer 24 uur licht belastbaar en na 3 dagen volledig belastbaar. 
Hierna dient het parketoppervlak in latere onderhoudsbeurten met parketreiniger 
clean & green natural licht vochtig te worden gereinigd en onderhouden.

ONZE TIP:

Gebruik voor reparatiewerkzaamheden en intensief 
onderhoud van parketvloeren met wit bioTec-oppervlak de 
oliebalsem. 

HARO SPECIAAL ONDERHOUDSMIDDEL 
VOOR PARKETVLOEREN MET
OLIE-WASOPPERVLAK

L

HARO oliebalsem voor parketvloeren met bioTec-olie-wasoppervlak

HARO oliebalsem is een speciaal onderhoudsmiddel voor reparaties en intensieve onderhoud 
van zwaar belast parket met bioTec olie-wasafwerking. HARO oliebalsem is ook geschikt voor de 
oppervlaktebehandeling van ruw, geslepen parket.
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ONDERHOUD VAN HARO PARKET 
MET PERMADUR-VERZEGELING

De permaDur-verzegeling geeft uw HARO parket een natuurlijk mat oppervlak en zorgt ervoor 
dat deze bijzonder makkelijk te onderhouden en extra sterk is.

De natuurlijk matte oppervlakteverzegeling
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Voeg bij hardnekkige verontreiniging 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger 
active toe aan 5 liter koud water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem 
de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Voor extra bescherming van oppervlakken, afhankelijk van de mate van verontreiniging 
en belasting, reinigt u de vloer regelmatig vochtig met clean & green parketreiniger 
natural. Voeg vervolgens 1/2 doseerkop clean & green parketreiniger natural toe aan 
5 liter koud water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht 
vochtig af. Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Regelmatig reinigen

Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen 
vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean 
& green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel 
hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende 
banen gelijkmatig over de vloer1. Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Basisreiniging

1  Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden 
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De bioTec olie-wasafwerking is de perfecte oppervlaktebescherming op een natuurlijke manier. 
Het oppervlak laat zich duurzaam in zijn natuurlijke schoonheid zien – en dat bij slechts licht 
onderhoud.

Natuurlijk en makkelijk onderhoud

ONDERHOUD VAN HARO PARKET 
MET BIOTEC OLIE-WASAFWERKING
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Regelmatig reinigen

Reinig, afhankelijk van de mate van verontreiniging, de vloer regelmatig vochtig 
met clean & green parketreiniger natural. Voeg 1/2 doseerkop clean & green 
parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. 
Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud 
water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Intensief onderhoud zonder boenmachine

Voor het opfrissen van zwaar belaste geoliede oppervlakken. Gebruik hiervoor 
clean & green aqua oil: Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser 
in elkaar overlappende banen en gelijkmatig in de nerfrichting van het hout. We 
adviseren dit elke 12 maanden te doen of wanneer het oppervlak bijvoorbeeld 
loopsporen vertoont1. Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Intensief onderhoud met boenmachine

Voor intensief onderhoud met oliebalsem door de vakman. Als alternatief voor 
onderhoud met clean & green aqua oil kan desgewenst professioneel 
intensief onderhoud worden uitgevoerd door de vakman.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 13.

1  Er kunnen veranderingen in de glansgraad 
optreden 
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naturaLin plus is een natuurlijke houtbescherming op basis van geselecteerde natuuroliën en 
gemineraliseerde grondstoffen. Ideaal voor iedereen die graag een expressief 
en bijzonder natuurlijk uitziend parket heeft.

Natuurlijk geolied oppervlak dat blijft ademen 

ONDERHOUD VAN HARO PARKET MET 
NATURALIN PLUS NATUUROLIE-OPPERVLAK
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Regelmatig reinigen

Afhankelijk van de mate van verontreiniging en belasting, reinigt u de vloer regelmatig 
vochtig met clean & green parketreiniger natural. Voeg vervolgens 1/2 doseerkop 
clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. Dompel de dweil 
hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud 
water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Behandeling (optioneel) en intensief onderhoud zonder boenmachine

Optioneel kan na het leggen een behandeling worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor, net als voor 
intensief onderhoud van zwaar belaste geoliede oppervlakken, clean & green aqua olie: Het 
opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser, in elkaar overlappende banen en gelijkmatig in 
de nerfrichting van het hout. We adviseren dit elke 12 maanden te doen of wanneer het oppervlak 
bijvoorbeeld loopsporen vertoont1. Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Eerste en intensief onderhoud met boenmachine

Voor eerste en intensief onderhoud met naturaLin door de vakman. Als alternatief 
voor onderhoud met clean & green aqua oil kan desgewenst professioneel 
belandelings- of intensief onderhoud worden uitgevoerd door de vakman.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 12.

1  Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden 
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De oppervlaktebehandeling naturaDur combineert het natuurlijke uiterlijk van een geolied 
parket met de bescherming en het eenvoudige onderhoud van een verzegeld oppervlak.

De natuurlijk matte oppervlakteafwerking 

ONDERHOUD VAN HARO PARKET MET 
NATURADUR OPPERVLAKTEAFWERKING
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Regelmatig reinigen

Voor extra bescherming van oppervlakken, afhankelijk van de mate van verontreiniging 
en belasting, is het goed de vloer regelmatig vochtig met clean & green parketreiniger 
natural te reinigen. Voeg vervolgens 1/2 doseerkop clean & green parketreiniger natural 
toe aan 5 liter koud water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht 
vochtig af. Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Basisreiniging

Voeg bij hardnekkige verontreiniging 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger 
active toe aan 5 liter koud water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de 
vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

1  Er kunnen veranderingen in de glansgraad 
optreden 

Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen 
vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean 
& green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel 
hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen 
gelijkmatig over de vloer1. Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.
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HARO Spa is speciaal parket voor blote voeten: vier houtsoorten (eiken, gerookt eiken, 
Afrikaans eiken en merbau) die bestand zijn tegen vocht, omdat ze bijzonder weinig krimpen 
en uitzetten. 
Deze vloer wordt door de vakman gelijmd en op locatie met de speciale Spa olie natura 
afgewerkt voor een bijzondere oppervlaktebescherming in de badkamer.

Het bijzonder natuurolie-oppervlak voor de badkamer

ONDERHOUD VAN HARO SPA PARKET 
VOOR BEHAAGLIJKHEID IN DE BADKAMER
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Regelmatig reinigen

Reinig, afhankelijk van de mate van verontreiniging, de vloer regelmatig vochtig 
met clean & green parketreiniger natural.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud 
water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Intensief onderhoud

Breng de Spa olie natura in twee keer op, zoals beschreven op pagina 11. 
Let op de droogtijd.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 11.

Behandeling

Breng de Spa olie natura in twee keer op, zoals beschreven op pagina 11. 
Let op de droogtijd.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 11.
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Hout in zijn meest innovatieve vorm: met oppervlaktestructuren als steen en leisteen 
biedt CELENIO nieuwe interieurmogelijkheden. Daarbij combineert de houten plavuis warmte 
en behaaglijkheid met een luxueuze en extravagante uitstraling.

De net even andere houten vloer 

ONDERHOUD VAN 
CELENIO BY HARO
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Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud 
water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Regelmatig reinigen

Reinig, afhankelijk van de mate van verontreiniging, de vloer regelmatig vochtig 
met clean & green parketreiniger natural. Voeg hiervoor 1/2 doseerkop 
clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. 
Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen vocht 
van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean & green 
aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel hierbij met 
de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen gelijkmatig 
over de vloer1. Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

1  Er kunnen veranderingen in de glansgraad 
optreden 
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HARO laminaatvloeren zijn op het eerste gezicht nauwelijks te onderscheiden van echte 
houtvloeren. Ze zijn makkelijk te leggen, gaan lang mee en zijn bijzonder sterk. 
Allergiepatiënten kunnen vrij ademen: huisstofmijten en dergelijke maken hier geen kans. 

De mooiste houtdessins van de parketspecialist – robuust en onderhoudsarm

ONDERHOUD VAN HARO LAMINAATVLOER
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Basisreiniging, regelmatig reinigen

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud 
water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen 
vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean 
& green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel 
hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen 
gelijkmatig over de vloer1. Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

1  Er kunnen veranderingen in de glansgraad 
optreden 
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DISANO staat voor een slimme combinatie van innovatieve materialen. Deze HARO vloer 
beschikt over de positieve gebruikseigenschappen van vinylvloeren en voldoet tegelijkertijd 
aan de eisen op het gebied van milieu en een gezonde woonomgeving. 

De verantwoorde designvloer

ONDERHOUD VAN 
DISANO BY HARO
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Basisreiniging 

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud 
water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Regelmatig reinigen

Reinig, afhankelijk van de mate van verontreiniging, de vloer regelmatig vochtig 
met clean & green parketreiniger natural. Voeg hiervoor 1/2 doseerkop 
clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. 
Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen 
vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean 
& green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel 
hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen 
gelijkmatig over de vloer1. Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

1  Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden 
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Met een HARO kurkvloer met de natuurlijke, matte permaDur verzegeling kiest u voor een 
bijzonder onderhoudsarme en slijtvaste kurkvloer.

Met natuurlijk matte permaDur-verzegeling – van nature behaaglijk

ONDERHOUD VAN HARO KURKVLOER
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Basisreiniging

Voeg 1/2 doseerkop clean & green intensiefreiniger active toe aan 5 liter koud 
water. Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Regelmatig reinigen

Reinig, afhankelijk van de mate van verontreiniging, de vloer regelmatig vochtig 
met clean & green parketreiniger natural. Voeg hiervoor 1/2 doseerkop 
clean & green parketreiniger natural toe aan 5 liter koud water. 
Dompel de dweil hierin, wring deze uit en neem de vloer licht vochtig af.
Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

Intensief onderhoud

Voor het optisch opfrissen, het verhogen van de slijtvastheid en bescherming tegen 
vocht van verzegelde en gecoate oppervlakken, adviseren wij vloeronderhoud clean 
& green aqua shield. Het opbrengen gebeurt onverdund met de vloerwisser. Verdeel 
hierbij met de vloerwisser de clean & green aqua shield in elkaar overlappende banen 
gelijkmatig over de vloer1. Ga voor gedetailleerde informatie naar pagina 6-10.

1  Er kunnen veranderingen in de glansgraad optreden 



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postbus 10 03 53
83003 Rosenheim
Duitsland

Telefoon: +49 80 31 / 700 0   
Fax: +49 80 31 / 700 600
 
E-mail: info@haro.com
www.haro.com

HARO PARKET 4000 Breedstrook 2V Eiken zandwit Sauvage geborsteld naturaDur
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