Onderhoudsadvies: LAMINAAT-VLOEREN
Laminaatvloeren zijn zeer onderhoudsvriendelijke vloeren voorzien van een slijtvaste toplaag. Om deze
mooi te houden vereist deze echter wel onderhoud. Om laminaatvloeren te onderhouden en optimaal te
beschermen beveelt PARKET TREE een eigen serie onderhoudsproducten van PARKET TREE aan.
Verder adviseren wij u ook het informatieblad met algemene onderhouds-adviezen te raadplegen.
Onderhoud na installatie:
Uw vloer is direct klaar voor gebruik. U dient hoogstens de vloer stofvrij te maken en eventueel licht
vochtig te reinigen volgens onderstaande omschrijving om schoon aan het gebruik van uw vloer te
beginnen.
Reiniging: (dagelijks / wekelijks)
Verwijder dagelijks zand, stof en vuil en gebruik hiervoor een zachte bezem, stofzuiger met parketmond
of een speciale stofwisser.



PT Softcleaner: Hiermee kunt u met een goed uitgewrongen dweil de vloer licht vochtig reinigen.

Juist omdat de naden van het laminaat altijd gevoelig blijven voor vocht kunt u de vloer het beste zo veel
mogelijk droog reinigen. Uiteraard is het geen probleem “nat” af te nemen als u de aanbevelingen in acht
neemt.
Onderhoud: (maandelijks / jaarlijks)
Door de kunststof toplaag bestaat er geen specifiek periodiek onderhoud voor de vloer. Wij willen u
echter nogmaals op het informatieblad met algemene onderhoudsadviezen wijzen. Als u deze allen in
acht neemt heeft u het langst plezier van uw vloer.
Mochten er beschadigingen ontstaan in de vloer, zijn er speciale reparatie-sets te krijgen om schades zo
min mogelijk op te laten vallen.
LET OP!!
Gebruik geen schoonmaakproducten die was, olie, siliconen of zeep bevatten! Dit laat nl. een laagje op
de vloer achter wat nog maar moeilijk of niet te verwijderen is en kunststof neemt deze middelen nooit
op. Een specifiek voorbeeld: allesreinigers en de laminaatreiniger van HG.

Raadpleeg te allen tijde de gebruiksaanwijzingen op de verpakkingen en houd u
zich aan deze instructies voor een optimaal resultaat. Denk eraan als u zich niet aan de
voorgeschreven onderhouds-adviezen houdt de garantie op de vloer hiermee vervalt!
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit onderhoudsadvies of de instructies op de
verpakking kunt u altijd contact opnemen de vestiging waar u de vloer heeft aangeschaft.
Meer info op: www.parkettree.com

De inhoud van dit blad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Parket Tree is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden, vergissingen,
zet- of drukfouten. Dit blad heeft geen andere waarde dan het verstrekken van vrijblijvende informatie. Hierdoor ontstaan voor Parket Tree
geen verplichtingen, van welke aard dan ook.

