WINEO Laminaat Reingings- en Onderhoudsadvies
Algemene handleiding voor onderhoud en reiniging :
• Stofzuigen of stofwissen is over het algemeen voldoende.
Gebruik bij het stofwissen zachte, droge microdoekjes.
• Om vloeren met afgeschuinde kanten of V-groeven schoon te maken is het
aan te bevelen ze alleen droog te reinigen. Dit omdat bij een reiniging met
water het vuil in de afgeschuinde groeven kan achterblijven.
• Bij vochtig reinigen spaarzaam omgaan met vocht en reinigingsmiddel.
• Gebruik geen onderhoudsmiddel dat een zeepfilm achterlaat.
• Voor een laminaatvloer geldt in zijn algemeenheid “minder is beter”.
• Maak geen gebruik van stoomreinigers.
• Zorg voor een binnenklimaat met een relatieve luchtvochtigheid
van t m
gemeten bij
.
• Vuil en zand werken als schuurpapier. Daarom adviseren wij bij buitendeuren
een schoonloopmat van voldoende grote te plaatsen.
• Meubels met zwenkwielen voorzien van zachte Type W zwenkwielen
(volgens DIN 68168).
• Bij gebruik van vloerverwarming mag de oppervlakte temperatuur de
niet overschrijven.

.

Laminaatvloeren geven een comfortabel gevoel en om lang plezier van deze
vloer te hebben is een goed onderhoud belangrijk. Laminaatvloeren zijn
gemakkelijk in het onderhoud en ook bijzonder duurzaam. Het juiste
onderhoud verlengt de levensduur van uw vloer en daarmee het woonplezier.

Klimaat
Het behoud van uw vloer maar ook het welzijn van de bewoners zijn het beste
gebaat bij een gezond binnenklimaat van ca. 20 gr. / 50 – 65 % relatieve
luchtvochtigheid. Het gebruik van een goede luchtbevochtiger is aanbevolen als
de relatieve luchtvochtigheid langer onder de genoemde waarde blijft. Dit zal
voornamelijk gebeuren gedurende de winter wanneer u moet verwarmen of bij
hete zomerdagen. Een lage luchtvochtigheid zal ook het vochtgehalte in het
hout laten zakken en daardoor kunnen kieren ontstaan.
Andersom kan het bij een hoge luchtvochtigheid of water op het oppervlak tot
vervormingen, verkleuringen of het zwellen van het materiaal leiden.
Na installatie (opleverschoonmaak) van de laminaatvloer hoeft deze niet apart
in de was gezet te worden. Een basis reiniging zal volstaan.
Voor de eerste reiniging volstaat de Laminaatreiniger van Dr. Schutz.
( 15 x 750 ml= Art.No: 22100750-16 / 5 ltr. = Art.No.: 22100005-16)

Onderhoudsreiniging:
Losliggend vuil en stof verwijderen met de stofzuiger of stofwisser.
Voor verdergaande onderhoudsreiniging adviseren wij de Dr.Schutz
laminaatreiniger.
Voor normale vervuilingen kunt u deze reiniger in de verhouding van 1 op 200
met water verdunnen. Dan met een mop, die in het mengsel onder gedompeld
en daarna goed uitgewrongen is zodat de mop licht vochtig is, de laminaatvloer
reinigen.
(Hardnekkige) vlekken, strepen, etc. kunnen veelal met Dr. Schutz Elatex
verwijderd worden (15 x 200 ml. Art.No.: 13200200-16),
of met onverdunde CC laminaatreiniger.
Aansluitend de vloer nabehandelen met een zachte doek en helder water
zodat de vlekken en restanten van het reinigingsmiddel volledig opgenomen
zijn.

