Laminaatvloeren

Onderhoud

Reinigingsinstructies

Algemeen
Maak droog schoon in plaats van vochtig. Dit is in zowel milieutechnisch als economisch opzicht gunstig.
Regelmatige en dagelijkse reiniging
Elke omgeving vraagt weer om een andere reinigingswijze.
Droog dweilen
Verwijder los stof en vuil door droog te dweilen met een dweil van microvezels (40-60 cm) of door te
stofzuigen
Vochtig dweilen
Maak de vloer alleen als dit nodig is schoon met een vochtige dweil.
Gebruik Pergo Allround Floor Cleaner en de Pergo dweildoek.
Bevochtig de dweildoek met warm water en Pergo Allround Floor
Cleaner (los 2 dopjes Pergo Allround Floor Cleaner op in 10 liter water.
Gebruik hiervoor de dop van de fles). Meng het schoonmaakmiddel
volgens de instructies van de fabrikant. Gebruik vooral niet te veel
schoonmaakmiddel. De gebruikte dweil dient volgens de instructies in de
label zonder enige toevoegingen op 60°C te worden gewassen. Werk per
keer niet in grotere gebieden dan 15-20 m2. Zorg ervoor dat de vloer na
vochtig dweilen droog is.

Hardnekkige vlekken en/of rubbermarkeringen verwijderen
Gebruik Pergo Allround Floor Cleaner om hardnekkige vlekken of markeringen te verwijderen. Gebruik
als extra behandeling nodig is een schone dweil, handdoek of krasvrij wit of rood kussen.
Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken. Verwijder de vlek door deze met een schone en
met lauw water bevochtigde dweil weg te vegen. Herhaal indien nodig. Wrijf daarna droog.
Vlekkentabel
Vlek/probleem

Oplossing

Lokaal bevlekte gebieden

Breng Floor Cleaner aan op de vlek.
Laat de Floor Cleaner een paar minuten op de vlek intrekken.
Verwijder de vlek door het met een schone en met lauw water
bevochtigde dweil weg te vegen. Herhaal indien nodig.
Spuit wat Floor Cleaner op de vlek of gebruik warm water waaraan
Pergo Allround Floor Cleaner is toegevoegd
Spiritus, aceton of huishoudelijk oplosmiddel,
wasbenzine

Chocola, vet, vruchtensap,
drank, wijn
Teer, krijt, lippenstift,
schoensmeer, inkt,
kool, nagellak of sigaretten
Kaarsvet en kauwgom

Laat het verharden, om het vervolgens voorzichtig af te krabben.

Vlekken moeten onmiddellijk van vloeren worden verwijderd omdat sommige
vlekken naarmate de tijd verstrijkt erger worden en moeilijk (of zelfs
onmogelijk) te verwijderen zijn.

Let wel: deze onderhoudsinstructie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd!
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Behandeling
Een Pergo vloer mag niet worden gewaxt of gepolijst. Gebruik nooit staalwol of een ander grof materiaal
omdat dit de structuur en het uiterlijk van de toplaag kan beschadigen.
Sommige oppervlaktestructuren en afwerkingen moeten van tijd tot tijd op een speciale manier worden
schoongemaakt. Is uw Pergo vloer een van de volgende typen, volg dan de aanwijzingen hieronder voor
het beste resultaat.

Aanwijzingen
Matte afwerking
Vuil heeft de neiging gemakkelijker te hechten aan een vloer met een matte afwerking. Daarom raden we u
aan uw gehele vloer regelmatig schoon te maken met Pergo Allround Floor Cleaner om vuil aan het
oppervlak te verwijderen.
De vloer kan een vettig uitziende laag krijgen wanneer die onjuist gereinigd is, bijvoorbeeld als er te veel of
een verkeerd schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld zeep) is gebruikt. Gebruik om deze laag te verwijderen voor
de gehele vloer Floor Cleaner en wacht een paar minuten zodat het schoonmaakmiddel het vuil of vet op
kan lossen. Bewerk de vloer met een vochtige doek en droog de vloer vervolgens met een droge dweil of
een rubberen schraper. Herhaal deze stappen indien nodig, tot het vuil of de vettige laag is verwijderd.
Wrijf daarna droog.
Gepolijste (glanzende) afwerking
Vochtkringen zijn zichtbaarder op een gepolijst oppervlak. Droog de vloer daarom na het schoonmaken
altijd met een droge dweil.
Vloeren met een vellingkant/V-groef
Op deze vloeren kan water zich ophopen in de door de vellingkant/V-groef gecreëerde groeven. Daarom
mag een vloer met een vellingkant/V-groef nooit nat worden gedweild. U kunt deze vloer regelmatig
reinigen met een licht bevochtigde en zorgvuldig uitgewrongen mop, waarbij u erop let dat er geen water
achterblijft in de groeven. Droog de vloer na reiniging altijd na.
Reinigingsmiddelen
Voor vlekken of licht bevuilde gebieden kunt u gedenatureerde alcohol (of spiritus), huishoudelijke
oplosmiddelen of wasbenzine gebruiken zonder het oppervlak te beschadigen.
Zeer sterke zuren zoals salpeterzuur of zoutzuur beschadigen het oppervlak op onherstelbare wijze.
Speciale reiniging
De vloer kan een vettig uitziende laag krijgen wanneer die onjuist gereinigd is, bijvoorbeeld als er te veel of
een verkeerd schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld zeep) is gebruikt. Bevochtig, om deze laag te verwijderen,
per keer het oppervlak van een kleiner gebied (10 - 15m²) met een vochtige dweil. Vul een spuitfles met
geconcentreerde Pergo Floor Cleaner, en spuit 4-5 keer per vierkante meter op het natte gebied. Verspreid
de Pergo Cleaner op het natte gebied en wacht ongeveer een minuut. Wrijf het schoonmaakmiddel van de
vloer met een vochtige doek en droog de vloer vervolgens met een droge dweil of een rubberen schraper.
Herhaal deze stappen indien nodig, tot het vuil of de vettige laag is verwijderd. Wrijf daarna droog.

Let wel: deze onderhoudsinstructie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd!
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Reinigingsmachine
Afhankelijk van de reinigingsbehoefte kan een éénschijfsmachine of een schrobzuigmachine worden
gebruikt.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor het beste resultaat raden we u aan onze installatie-instructies strikt na te leven, waaronder
het splitsen van oppervlakten, waarbij rekening moet worden gehouden met de afmetingen en
werkbelasting van de kamer. De ondervloer moet vlak zijn en de gebruikte onderlaag moet een
hoge druksterkte hebben. Neem contact op met onze technische afdeling voor verdere
afdichtingsadviezen.
De door ons aanbevolen reinigingsmachine is een kleine, compacte machine die op lage snelheid
opereert en bedoeld is voor lichte dagelijkse reiniging. Het gebruik van “medium”, “grote” of “opzit”machines wordt afgeraden vanwege het gewicht.
Het gebruik van stoom- en/of hogedrukreinigers wordt afgeraden.
Het gewicht van de machine is normaalgesproken minder dan 50 kg.
De pad- of borsteldruk ligt tussen 15-30 kg
Gebruik een borstel van zachte vezels of een witte/rode pad
De maximum watertemperatuur is 60°C en mag niet onder druk worden toegepast.
Een éénschijfsmachine moet op lage snelheid worden gebruikt om polijsten te voorkomen.
Bij gebruik van een éénschijfsmachine moet het vocht na gebruik worden afgeveegd met een
droge dweil of met behulp van een natzuiger
Het gebruik van schrob- of stripmachines is niet toegestaan.

Reinigingsniveau
• De machine en accessoires (kussen of borstel) moeten alleen worden gebruikt voor lichte
dagelijkse reiniging.
• Schrobben of strippen wordt afgeraden.
Reinigingsmiddel
• Laminaatvloeren dienen niet te worden gepolijst (met een pad op een machine die op hoge
snelheid opereert of met polijstmiddel) of gewaxt.
• Gebruik uitsluitend een milieuvriendelijk middel dat weinig schuimt en een pH-waarde van
ongeveer 7 (natuurlijk) heeft.

Speciale aanwijzingen
•
•
•

Gebruik voor harde vloeren bureaustoelen
met wielen.
Bescherm de vloer door viltjes te gebruiken
voor de poten van uw meubilair en dergelijke.
Gebruik bij elke ingang van buitenaf altijd
een deurmat die groot genoeg is. We raden u
aan voor een breedte te kiezen die minstens
gelijk is aan die van de opening en een diepte
van minstens 150cm.
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