Residentiële
onderhoudsinstructies
Vlak na de plaatsing van uw vloer
Pergo vinyl vloeren zijn klaar voor gebruik en vereisen geen speciale oppervlaktebehandeling.
Merk wel op dat u rekening moet houden met de droogtijd van de lijm als de vloer aan de ondergrond vastgelijmd wordt. Gelieve de aanbevolen
vinyllijm van Pergo te gebruiken en de instructies zorgvuldig op te volgen. Als de vloer zwevend wordt geplaatst, dan kunt u er onmiddellijk op lopen.
Verwijder eerst al het losse vuil van de vloer met een stofzuiger en maak de vloer vervolgens schoon met een vochtige microvezeldoek. Gebruik
gewoon water tot het water helder is en er geen vuil meer op de vloer ligt. Lijm-, pleister- en verfresten moeten zo snel mogelijk met een doek
verwijderd worden. De meeste resten kunnen met water en een gewoon schoonmaakmiddel voor vinyl vloeren verwijderd worden.

Dagelijkse verzorging
& onderhoud
1.

Verwijder al het losse vuil van de vloer met een stofzuiger of borstel.
Reinig de vloer vervolgens regelmatig met de aanbevolen in water
verdunde vinylreiniger van Pergo. Gebruik de dop van de fles om
twee dopjes schoonmaakmiddel af te meten. Doe dit in een emmer
lauwwarm water.

2.

Dweil de vloer met een vochtige, niet-pluizende doek of dweil, die in
het water met het schoonmaakmiddel gedrenkt is.

3.

Veeg de vloer af met een droge doek tot er geen nat meer op de
vloer ligt.

Probleemoplossing
Slijtplekken:
Oorzaak: zwarte strepen die vaak veroorzaakt worden door voorwerpen
met een harde rubberen onderkant.
Oplossing: slijtplekken kunnen gemakkelijk verwijderd worden met het
aanbevolen schoonmaakmiddel van Pergo en een spons.
Krassen:
Oorzaak: krassen kunnen ontstaan ten gevolge van overmatig gruis en/
of vuil op de vloer.
Oplossing: gebruik een goede deurmat om dit probleem te voorkomen.
Reinig de vloer ook dagelijks als er veel zand of gruis de kamer
binnendringt. Het gebruik van de vinylreiniger van Pergo kan ook
microkrassen minder zichtbaar helpen maken. Een diepe kras kan
gevuld worden met een speciale herstellingskit met was. Gelieve contact
op te nemen met de technische afdeling voor meer informatie over het
gebruik en de aankoop van deze kit.
Uw vloer ziet er vuil of dof uit:
Oorzaak: als u vele lagen schoonmaakmiddelen ongelijkmatig
aanbrengt, dan kan uw vloer er dof of vuil gaan uitzien. Dat komt door
een opeenhoping van vuillagen.

Reiniging van vinyl
vloeren

Onderhoudskit
PGCLEANINGKIT

PGVCLEANING1000
Putjes:
Oorzaak: zeer zware voorwerpen met scherpe kanten kunnen een putje
in uw vloer veroorzaken.
Oplossing: een putje kan gevuld worden met een speciale herstellingskit
met was. Gelieve contact op te nemen met de technische afdeling voor
meer informatie over het gebruik en de aankoop van deze kit.
Vlekken:
Oorzaak: het is zeer onwaarschijnlijk dat er permanente vlekken
ontstaan op een vinyl vloer van Pergo. Er kunnen wel vlekken ontstaan
als uw vloer gedurende lange tijd in contact komt met zeer agressieve
chemicaliën of producten.
Oplossing: verwijder vlekken zo snel mogelijk. Hoe langer het gemorste
product op de vloer blijft liggen, des te groter is het risico dat er
permanente vlekken ontstaan. Hardnekkige vlekken kunnen verwijderd
worden met het schoonmaakmiddel voor vinylvloeren van Pergo of met
verdunde aceton.

!

Voor alle andere vloerbeschadigingen die niet hersteld
kunnen worden met behulp van reiniging of deze instructies:
gelieve contact op te nemen met de technische afdeling om
een geschikte oplossing te vinden.

Tips
TIP 1: Door gruis, zand, en het verslepen van zware meubels
kunnen er krassen in uw vloer ontstaan. Om dat te vermijden, moet u
voorzorgsmaatregelen nemen. Til zware meubels altijd op, voorzie een
schoonmaakruimte aan de inkom van uw huis en gebruik een mat onder
uw bureaustoel en viltjes onder uw meubels.

TIP 3: Volg altijd de instructies vermeld op het schoonmaakmiddel.
Het wordt aanbevolen om de vinylreiniger van Pergo te gebruiken
omdat andere producten uw vloer kunnen beschadigen. Gebruik
nooit agressieve schoonmaakmiddelen, zeep of schuurmiddelen of
schoonmaakmiddelen die olie of was bevatten.

TIP 2: Gebruik kwaliteitsvolle deurmatten aan elke buitendeur om te
voorkomen dat binnendringend gruis en zand krassen op de vloer
veroorzaakt. Zorg ervoor dat ze groot genoeg zijn en regelmatig
gereinigd worden om hun doeltreffenheid te bewaren.

TIP 4: Houd er rekening mee dat natte vloeren gevaarlijk kunnen zijn.
Plaats indien mogelijk waarschuwingsborden en wacht altijd tot de vloer
volledig droog is vooraleer u erop gaat lopen.
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