
INHOUD 
Een doosje bevat 1 of 2 pennen om het beste resultaat te 
bekomen om kleine krasjes in uw Parky vloer te retoucheren.

Een doosje met 2 pennen bevat: 
- 1 kleurstift of 1 pen met kleurende lak 
- 1 pen met transparante lak om te beschermen en  
 de glans te herstellen

Een doosje met 1 pen bevat:  
- 1 pen met transparante lak om te beschermen en  
 de glans te herstellen

RETOUCHEERPENNEN HERKENNEN EN GEBRUIKEN                              
De pennen zijn makkelijk herkenbaar aan hun dop en /of kraag.

De kleurstift: Herken je aan de zwarte dop. Bij het afnemen 
van de dop ziet u een gekleurde vilten punt. De punt is plat en 
afgeschuind zodat er zowel fijne als brede lijnen mee getekend 
kunnen worden. De stift is klaar voor gebruik, er is geen 
voorbereiding nodig. Teken vlot en zonder druk uit te oefenen. 
Hou de stift niet stil op een plek, hierdoor zal een donkere plek 
ontstaan. Veeg overtollige inkt meteen weg met een doekje of 
met een vinger.

De pen: De pen heeft een witte dop met noppen. De pen met 
gekleurde lak heeft een rode kraag en de pen met transparante 
lak heeft een witte kraag. Na afnemen van de dop ziet u een 
ongekleurde afgeronde punt. De lakpen is niet klaar voor 
gebruik, eerst moet lak in de punt gepompt worden. 

Begin met de stift goed te schudden (u hoort de mengbal 
klikken). Plaats de punt van de stift op een oud stuk karton of 
plastic en pomp door de punt enige malen in te drukken. Houd 
vervolgens de punt een tiental seconden ingedrukt en herhaal 
dan het pompen. Ga zo door tot de punt van de stift verzadigd is 
met lak. Probeer eerst een volle lijn te trekken op een testvlak 
alvorens u aan de slag gaat op de beschadigde plaats. Druk 
de stift lichtjes in bij het tekenen en probeer vlot en continu te 
bewegen. Niet vegen! Laat 30 min drogen alvorens het resultaat 
te beoordelen of verder bij te werken.

HOE RETOUCHEREN? 
Vooraleer u kan retoucheren moet de beschadigde plek proper 
gemaakt worden en eventuele losse vezels weggeveegd worden. 
Dit kan met een niet pluizend doekje.

Stap 1: bijkleuren
De eerste stap is het bijwerken van de kleur. Krassen laten 
een witte rand na en kunnen door de coating tot in het 
onderliggende hout dringen. Het bijkleuren gebeurt met de 
kleurstift (zwarte dop) of de pen met gekleurde lak (rode kraag). 
Als u kleurt is het van belang vlot te werken zonder de stift op 
het hout stil te houden, dit geeft vlekken. Het is aan te bevelen 
even te oefenen op een stukje karton of een oud stukje parket.

Bij gebruik van de kleurstift kan het nuttig zijn om meteen de 
overtollige inkt weg te vegen. Let op bij diepe krassen, indien 
u te veel kleurt kunnen donkere plekken ontstaan in het hout. 
Probeer in meerdere kleine stapjes bij te kleuren. 

Beoordeel de kleuring vanaf meer dan 1 meter afstand. Indien 
tevreden, begin dan aan de bescherming.   

Op sommige lichtere Parky vloeren is bijkleuren niet nodig 
voor een goed resultaat. U dient enkel de beschermlaag aan te 
brengen. In zulk geval bevat uw doosje ook maar 1 pen, die met 
de transparante lak.

Stap 2: beschermen
Deze stap wordt altijd uitgevoerd met een transparante lakpen 
(witte dop met noppen en witte kraag). Het doel van deze stap 
is het beschermen van de beschadigde plek tegen vuil en water. 
De beschermlaag zal tegelijk de glansgraad herstellen en er 
voor zorgen dat de schade minder zichtbaar is in strijklicht.

Gebruik de pen met transparante lak zoals hoger beschreven 
(schudden, pompen). Teken vlot over de hele schadeplek m.i.b.v. 
de randen. Probeer niet een teveel weg te vegen, dit geeft 
strepen en vlekken. Beoordeel na volledige droging en werk 
eventueel nog bij.

LEVENSDUUR 
De kleurstift is onbeperkt herbruikbaar en blijft >5 jaar goed 
mits de stift na gebruik meteen zorgvuldig gesloten wordt met 
de meegeleverde dop.

De pen met lakvulling heeft in ongebruikte toestand een 
levensduur van 5 jaar. Echter, na het eerste gebruik zal de punt 
langzaam verharden en na ong. een jaar moeilijk bruikbaar 
worden. De stift moet na gebruik meteen zorgvuldig gesloten 
wordt met de meegeleverde dop.

VEILIGHEID
- Veiligheidsbladen (MSDS) kunnen geconsulteerd of  
 gedownload worden van www.par-ky.com.  
- De retoucheerstiften van Parky zijn ongevaarlijk bij normaal  
 gebruik. Ze zijn geclassificeerd als schrijfgerief. 
- De stiften zijn van aluminium met een plastic dop. 
- De stiften bevatten oplosmiddelen en brandbare producten  
 in zeer kleine hoeveelheid. Ze verspreiden een typische geur  
 tijdens het gebruik.

GEBRUIK UITSLUITEND VOOR RETOUCHES OP HOUT 
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN 
NIET IN OPEN VUUR WERPEN
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