Parketvloeren

Onderhoud

Reinigingsinstructies
Onderhoud en verzorging van uw gelakte en geoliede Pergo parketvloer
DUURZAAM – GEBRUIKSVRIENDELIJK – EFFICIËNT

Waarom?
Een correcte reiniging van uw vloer garandeert het perfecte onderhoud van uw aankoop.
De producten werden ontwikkeld en getest op de Pergo parketvloeren en garanderen het
beste onderhoud.

Na installatie
Na installatie kan de vloer aan een grondige schoonmaakbeurt toe zijn.
Toch moet een net geïnstalleerde Pergo parketvloer nooit opgeschuurd of gewaxt
worden.
Volg deze instructies:
 Uw Pergo vloer vereist nooit een specifieke behandeling (lak, olie, …) op het
moment dat die net geïnstalleerd is. De parketvloeren zijn volledig behandeld in
de productie. Gebruik geen specifieke producten (bv. oliën) van andere merken,
ook al staat op de verpakking vermeld dat dit kan.
 Verwijder vuil en stof met een vuilblik en borstel, en een stofzuiger. Maak de Vgroeven schoon.
 Reinig met de Pergo microvezeldoek, verwijder hardnekkig vuil.
 Reinig met een licht bevochtigde microvezeldoek.

Algemeen
Voor regelmatig onderhoud is het voldoende om uw vloer droog te reinigen.
De Pergo microvezeldoek (PGCLEANINGMOP) heeft een grote vuilopnamecapaciteit
omwille van de speciale vezels. Ze maken het vuil probleemloos los, ook op moeilijk te
bereiken plaatsen.
Licht vochtig reinigen is slechts af en toe nodig. Uiteraard is dit afhankelijk van het
gebruik en de verontreiniging van de vloer. Té vaak en té vochtig reinigen kan uw vloer
beschadigen.
De Pergo Allround floor cleaner is compatibel met gelakte en
geoliede vloeren. Het reinigt de vloer grondig, behoudt de
originele look van de vloer, houdt de vloer hygiënisch en
veroorzaakt geen laagopbouw van het product.
Vlekken moeten onmiddellijk van vloeren worden verwijderd
omdat sommige vlekken naarmate de tijd verstrijkt erger
worden en moeilijk (of zelfs onmogelijk) te verwijderen zijn. Zie
hiervoor onze vlekkenwijzer.
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Gebruik nooit staalwol of een ander grof materiaal omdat dit de structuur en het uiterlijk
van de toplaag kan beschadigen.
Een Pergo vloer mag niet worden gewaxt of gepolijst.
Volg de onderstaande aanwijzingen om uw vloertype op de meest optimale manier te
onderhouden.

Aanwijzingen
Matte afwerking
Vuil heeft de neiging gemakkelijker te hechten aan een vloer met een matte afwerking.
Daarom raden we u aan de hele 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 vloertrekker. 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 V-groef
Op deze vloeren kan water zich ophopen in de V-groeven. Daarom mag een vloer met Vgroef nooit nat worden gedweild. U kunt deze vloer regelmatig reinigen met een licht
vochtige 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 zones op gelakt parket 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.
Reinigingsmachine
Een reinigingsmachine kan niet gebruikt worden op parketvloeren (zowel bij gelakte als
geoliede vloeren).
Stoom- en/of hogedrukreinigigers en schrob- of stripmachines zijn eveneens niet
toegestaan.
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Tips & Tricks!
 Zand, steentjes, meubelen, … kunnen
krassen in uw vloer veroorzaken. Het
is belangrijk om hier
voorzorgsmaatregelen te nemen door
meubels op te heffen i.p.v. te
verslepen en een mat / viltjes te
voorzien onder bureaustoelen of
meubels.
 Gebruik bureaustoelen met zachte
wieltjes.
 Voorzie een schoonloopzone voor ruimtes met een ingang van buitenaf. Zorg voor
een mat die groot genoeg is en voldoende gereinigd wordt. We raden u een
breedte aan die minstens gelijk is aan die van de deuropening en een diepte van
minstens 150 cm.
Tip: Pergo deurmat(PGDOORMATBROWN6)
 Volg altijd de instructies van het reinigingsproduct. Het is aangewezen om de
producten die Pergo aanbeveelt te verkiezen: die garanderen een perfecte
compatibiliteit met de Pergo parketvloeren.
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GELAKTE VLOEREN
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 slechts af en toe schoon met een vochtige
dweil. Gebruik Pergo Allround Floor Cleaner en de Pergo
microvezeldoek. Bevochtig de mop 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.
Gebruik vooral niet te veel schoonmaakmiddel.
De gebruikte microvezeldoek dient volgens de instructies op
het 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
vervolgens volledig droog geveegd 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 krasvrije witte of
rode pad.
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.
Controleer onze vlekkenwijzer om de meest voorkomende vlekken te verwijderen.
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GEOLIEDE VLOEREN
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 slechts af en toe schoon met een vochtige
dweil. Gebruik Pergo Allround Floor Cleaner en de Pergo
microvezeldoek. Bevochtig de mop 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. Gebruik vooral niet te veel
schoonmaakmiddel.
De gebruikte microvezeldoek dient volgens de instructies op het 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
vervolgens volledig droog geveegd is.

Maandelijks onderhoud
Een geoliede vloer kan je makkelijk jarenlang in perfecte conditie houden door de Pergo
Oil Care te gebruiken. Dit product beschermt je vloer, voorkomt dat die er uitgedroogd of
dof gaat uitzien, en helpt z’n oorspronkelijke look te herstellen.
Zo gebruik je de Pergo Oil Care:
- Reinig eerst de vloer met Pergo Allround Floor cleaner zoals beschreven onder
“licht vochtig onderhoud”.
- Zorg ervoor dat je vloer droog, stof- en vlekkenvrij is.
- Los 2 tot max. 4 dopjes Pergo Oil Care op in water (gebruik het dopje op de fles).
- Drenk een verse, propere Pergo cleaning mop in deze oplossing. Wring hem goed
uit, zorg ervoor dat hij slechts licht vochtig is.
- Trek de Pergo mop met een zigzagbeweging over de vloer naar je toe. Beweeg in
de lengterichting van de panelen.
- Spoel regelmatig en wring telkens goed uit. Gebruik de microvezeldoek exclusief
voor Pergo Oil Care.
- Meng niet met andere producten.
Eenvoudig onderhoud, gebruisvriendelijk en efficiënt
- Gebruik om de 4 lichtvochtige reinigingsbeurten een paar dopjes Pergo Oil Care,
opgelost in water.
- Regelmatig inzepen niet nodig!
- Verbergt microkrasjes
- Je kan meteen weer op je vloer lopen!
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Jaarlijks onderhoud
Pergo onderhoudsolie (maintenance oil)
Voor sterk beschadigde vloeren raadt Pergo aan om de Pergo onderhoudsolie te
gebruiken.
Onderhoud uw geoliede Pergo parketvloer met de Pergo maintenance oil als volgt:
- Kijk op pergo.com om het type onderhoudsolie voor uw vloer te bepalen. Er is
keuze tussen een witte versie of een transparante versie.
- Reinig de vloer met Pergo Allround floor cleaner zoals beschreven in het
onderdeel 'Licht vochtig onderhoud'.
- Zorg ervoor dat de vloer droog is, stof- en vetvrij is.
- Breng een dunne laag Pergo maintenance oil met een doek aan en laat
gedurende enkele minuten drogen. Nadien wrijft u het oppervlak met een propere
microvezeldoek. Het oliën kan ook machinaal gebeuren.
- 24u niet op lopen.

Hardnekkige vlekken en/of rubbermarkeringen verwijderen
Gebruik Pergo Allround Floor Cleaner om hardnekkige vlekken of markeringen te
verwijderen.
Probeer bij geoliede vloeren zo veel mogelijk de vlek met een droge doek te verwijderen,
indien nodig met ene licht vochtige doek gedrenkt in Pergo Allround Floor Cleaner. Droog
de rest van het water goed op. In geen geval andere producten gebruiken om ergere
schade aan je vloer te vermijden.
Controleer onderstaande vlekkenwijzer om de meest voorkomende vlekken te
verwijderen.
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Type of dirt
Lokale vlekken

Chocolade, vet , vruchtensap,
drank, wijn
Stripes caused by rubber or
plastic (scuff marks)

Urine, blood, etc.

Nail polish, shoe polish, lipstick,
tar, etc.

Scratches

Lacquered Floors
Breng Floor Cleaner aan op de
vlek.
Laat de Floor Cleaner een paar
minuten op de vlek intrekken.
Verwijder de vlek door die met
een schone en met lauw water
bevochtigde dweil weg te vegen.
Herhaal indien nodig
Gebruik warm water waar Pergo
Allround Floor Cleaner is
toegevoegd
Rub with a dry cloth, use
Quick•Step® / Pergo Clean.

Remove with a moist cloth as fast
as possible. If the stain has dried:
rub mechanically with a dry cloth.
If necessary, use a slightly
moistened cloth with
Quick•Step® / Pergo Clean
product.
Remove as fast as possible with
a dry cloth or a slightly moistened
cloth with Quick•Step® / Pergo
maintenance product.
Gelakte vloer: gebruik lokaal
spiritus, aceton of huishoudelijk
oplosmiddel, wasbenzine.
Use an appropriate entrance mat
to prevent this problem.
Also sweep the floor daily when a
lot of sand or grid enters the
room.
Use the Quick-Step / Pergo
Clean for daily maintenance.
A deep scratch it can be filled
using a
special repair kit with wax. Please
contact the technical department
for information on how to use and
obtain this kit.

Poor or dull appearance

Quick-Step / Pergo Clean

Pits (caused by heavy objects
with sharp edges

QS / Pergo repair kit (wax).
Please contact the technical
department for information on
how to use and obtain this kit
Laat het verharden, om het
vervolgens voorzichtig af te
krabben.

Kaarsvet en kauwgom

Oiled Floors
Breng Floor Cleaner aan op de
vlek.
Laat de Floor Cleaner een paar
minuten op de vlek intrekken.
Verwijder de vlek door die met
een schone en met lauw water
bevochtigde dweil weg te vegen.
Herhaal indien nodig
Gebruik warm water waar Pergo
Allround Floor Cleaner is
toegevoegd
Rub immediately with a dry cloth,
use
Quick•Step® / Pergo Clean. Fully
dried stains might need resanding and re-oiling.
Rub immediately with a dry cloth,
use
Quick•Step® / Pergo Clean. Fully
dried stains might need resanding and re-oiling.

Rub immediately with a dry cloth,
use
Quick•Step® / Pergo Clean. Fully
dried stains might need resanding and re-oiling.

Use an appropriate entrance mat
to prevent this problem.
Also sweep the floor daily when a
lot of sand or grid enters the
room. Using the Quick-Step /
Pergo oil care can also help to
make micro scratches less
visible.
A deep scratch it can be filled
using a
special repair kit with wax..
Heavily distressed floors can be
sanded and re-oiled with the QS /
Pergo maintenance oil.
QS / Pergo oil care restores your
floor to its former glory. To be
used with every fourth cleaning.
QS / Pergo repair kit (wax).
Please contact the technical
department for information on
how to use and obtain this kit

