Honselaar Vloeren
Parket - Laminaat - Planken
RICHTLIJNEN VOOR HET ONDERHOUD

Algemeen
Ondanks het feit dat een laminaatvloer voorzien is van een slijtvaste, harde toplaag, geldt natuurlijk dat de toplaag
op uw vloer direct vanaf ingebruikname onderhevig is aan slijtage. Zand, steen- en kiezelgruis onder uw schoenen
werken als schuurpapier op uw laminaatvloer.
Na het leggen
Direct nadat de vloer gelegd is (en bij lijm vloeren de lijm droog is), kunt u deze in gebruik nemen. Gebruik altijd
een zachte bezem, een stofzuiger in “bezemstand” of een speciale Osmo stofdoek om zand en vuil van de vloer te
verwijderen. Zorg daarnaast ook voor een goede mat bij elke inloop van buitenaf. Voorzie ook meubilair (de kasten
niet vergeten i.v.m. schoonmaken) van anti-krasvilt om beschadiging van uw vloer te voorkomen.
Reiniging
Na uw vloer stofvrij gemaakt te hebben, neemt u de vloer af met een goed uitgewrongen schone dweil (geen mop).
Voeg daarvoor aan een halve emmer warm water laminaatreiniger Fris Rood, Leha OH-70 of Quick Step Clean
toe. U kunt ook de Bona Spraymopset gebruiken om uw vloer snel en eenvoudig te reinigen. Om streepvorming
tegen te gaan kunt u de vloer na het dweilen nadrogen, met een zachte droge doek. Schuursponsjes en
schuurmiddelen mogen onder geen enkele voorwaarde op een laminaatvloer gebruikt worden, deze kunnen uw
laminaatvloer namelijk bekrassen. Gebruik ook nooit zeephoudende onderhouds- of reinigingsmiddelen om de
vloer schoon te maken, deze kunnen namelijk streepvorming op uw vloer veroorzaken.
Belangrijk!
- Reinig uw vloer uitsluitend met een goed uitgewrongen dweil. Teveel vocht kan gebreken aan uw vloer
veroorzaken.
- Gebruik voor het reinigen van uw vloer uitsluitend voorgeschreven reinigingsmiddelen. Dit in verband met het
behoud ervan.
- Lees voor het gebruik van reinigingsmiddelen altijd eerst de gebruiksinstructie op de verpakking.
- Als u een bureaustoel of een andere stoel met wieltjes heeft, gebruik dan een ParketSaver dit is een harde
kunststof mat waar u met de wieltjes van de bureaustoel/stoel overheen kunt rijden. Hierdoor wordt uw vloer
beschermd.
- Bij plaatsing van een mat of vloerkleed op de vloer dient deze geschikt te zijn voor een laminaatvloer.
- Regelmatig maar vooral correct onderhoud verlengen de levensduur van uw vloer. Alle bovengenoemde
onderhoudsmiddelen en materialen zijn uiteraard verkrijgbaar bij HONSELAAR Vloeren. U dient er rekening mee
te houden dat naarmate de intensiteit van het gebruik hoger is, het onderhoud daaraan aangepast dient te worden.

