Onderhoud laminaatvloeren

HET ONDERHOUD VAN UW LAMINAATVLOER
Vloeren van kwaliteitslaminaat zijn zeer duurzaam en slijtvast en verlangen slechts weinig
onderhoud. Dat weinige onderhoud dient echter wel op de juiste wijze te worden uitgevoerd en met
gebruik van de juiste reinigingsmiddelen. Multi Vloer geeft u advies en levert u uitsluitend
onderhoudsproducten die speciaal op uw laminaatvloer zijn afgestemd.

VOORZORGEN
Lees het Multi Vloer adviesblad “Voorzorgen voor het behoud van uw vloer”. Bovendien:
• Gebruik voor het normale onderhoud van uw laminaat nooit middelen die een laagje op de
vloer achterlaten, zoals groene zeep, allesreiniger of andere producten die polymeren,
siliconen, olie, vet, zeep en/of was bevatten.
• Gebruik voor het onderhoud ook geen schuurmiddelen of agressieve middelen zoals
bleekwater, ammoniak of azijn.
• Gebruik producten als laminaatglans en laminaatpolish uitsluitend in overleg. Deze
producten zijn niet bedoeld voor nieuwe vloeren.

REINIGEN
1. Droog reinigen
Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel
daarvoor is een snelwisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met een
zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte
reiniging.
2. Nat reinigen
Laminaat is waterdicht, maar de naden tussen de laminaatdelen zijn uiteraard wél gevoelig
voor vocht. Een laminaatvloer kunt u daarom het best zo min mogelijk nat reinigen. Als een
natte reiniging noodzakelijke is, gebruikt u warm water met daarin, volgens
gebruiksaanwijzing, de u door ons geadviseerde reiniger of cleaner. Het is handig om voor
het uitspoelen van de dweil een aparte emmer met schoon warm water bij de hand te
hebben.

WERKWIJZE
•
•
•
•

Doop een dweil in de reinigingsoplossing en wring hem goed uit;
Neem met de nog licht vochtige dweil een deel van de vloer grondig af;
Spoel de vuile dweil uit in schoon warm water en wring hem weer goed uit;
Neem een volgend deel van de vloer af. Enzovoort.
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VLEKKEN
De toplaag van kwaliteitslaminaat neemt niet snel vlekken aan. Onderstaand enkele richtlijnen:
• Neem gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk op.
• Vlekken veroorzaakt door chocolade, vet, vruchtensap, likeur, wijn en sigaretten kunt u
verwijderen met handwarm water en een beetje afwasmiddel.
• Vlekken veroorzaakt door potlood, lippenstift, schoensmeer, inkt, houtskool, nagellak of
sigaretten kunt u doorgaans verwijderen met spiritus, aceton of wasbenzine (niet in de
naden laten lopen!).
• Kaarsvet en kauwgom kunt u het best hard laten worden en vervolgens voorzichtig
afkrabben.
• Behandelde vlekken altijd goed afnemen met een schoon vochtig doekje.

KRASSEN EN BESCHADIGEN
In elk loopoppervlak zijn krasjes en leefsporen onvermijdelijk. Grotere krassen en beschadigingen
kunnen meestal worden bijgewerkt met speciale reparatiepasta voor laminaat.

Tip
Lees ook altijd goed de instructies op de verpakkingen en houdt u aan de te gebruiken
hoeveelheden, mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduidelijkheid altijd contact op.
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