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Gefeliciteerd met de keuze van uw Quick•Step® laminaatvloer
Om deze vloer jarenlang als nieuw te houden, volstaan enkele eenvoudige onderhoudstaken. Quick•Step® laminaat wordt probleemloos onderhouden in een
minimum van tijd en met een minimum aan inspanning.
Alle nodige onderhoudsproducten vindt u in onze verdeelcentra. Deze folder legt u het hoe en het waarom van het onderhoud uit.

Het gebruik van accessoires verschillend van de Quick•Step®-accessoires kan schade toebrengen
aan de Quick•Step®-vloer. In dat geval is de door Quick•Step® geboden garantie niet langer
geldig. Daarom geven we u de raad om enkel Quick•Step®-accessoires te gebruiken die speciaal
ontworpen en getest zijn voor gebruik met Quick•Step®-vloerpanelen.

4 / C O M B I NAT I E VA N D R O O G E N VO C H T I G O N D E R H O U D
Vochtig onderhoud is uit den boze. “Licht” vochtig onderhoud, op de juiste manier uitgevoerd, is
slechts zeer sporadisch nodig. Moderne vloerbekledingen worden zodanig ontworpen dat ze zonder problemen
droog kunnen onderhouden worden. Té vaak, té vochtig onderhouden is onnodig en zou zelfs uw vloer onherroepelijk
kunnen beschadigen. Vuil dat droog makkelijk kan verwijderd worden zal bij vochtig onderhoud zelfs opnieuw gaan
aankleven. De Quick•Step® laminaatvloeren met “V-groef” mogen slechts zeer uitzonderlijk en dan alleen nog licht vochtig
onderhouden worden. Indien men deze laminaatvloeren toch té vochtig onderhoudt, dan zal vuil in de V-groef gaan
aankleven. Dit kan de V-groef beschadigen en het kan het uitzicht van de hele vloer onherroepelijk bederven.

5/ G EREG ELD ONDERHOUD: DROOG
Zelfs in droog onderhoud is er een enorme evolutie. Een klassieke stofzuiger wordt in regel niet gebruikt voor de laminaatvloeren.
Een uitzondering hierop zijn de laminaatvloeren met V-groef. Om opstapeling van vuil in de groef te vermijden wordt de vloer best
eerst gestofzuigd. Men kan ook eerst met een microvezeldoek (zie verder) het vuil zoveel mogelijk losmaken en dan stofzuigen.

3. Hoe droog reinigen?
Bevestig de telescopische steel in de mophouder en regel de lengte via een draaibeweging.
Druk op de knop van de mophouder zodat de plaat open plooit.
Leg de Quick•Step® Cleanmop op de vloer met de microvezels naar beneden.
Schuif de doek erop langs beide kanten.
Klik de mophouder terug vast, de Quick•Step® Cleanmop wordt nu op zijn plaats gehouden.
Haal steeds de Quick•Step® Cleanmop achteruit naar u toe en maak een Zig-zag beweging over de vloer.
Bewerk de hele vloer zonder de microvezeldoek op te heffen. Beweeg in de lengterichting van de panelen.

2/ BESCHERMEN ONNODIG

Quick•Step® deurmat aan de ingang voorkomt u het onnodig beschadigen van uw vloer. De schrapende zone van de mat
maakt het vuil los. Alle grof vuil zoals steentjes, worden reeds door deze zone verwijderd. De borstelende zone verwijdert
al het kleine vuil (vb. zand), dat door de schrapende zone losgemaakt is. De drogende zone verwijdert het vocht. Zo blijft
uw kwaliteitsvolle Quick•Step® vloer jarenlang als nieuw.

Quick•Step® laminaat is niet alleen eenvoudig te reinigen maar laat, door de gesloten oppervlakte, bovendien niet toe
dat bacteriën zich nestelen. Quick•Step® is daardoor de hygiënische vloerbekleding bij uitstek. Ideaal voor kruipertjes.

2. De moderne oplossing: de microvezeldoek
De Quick•Step® microvezeldoek is speciaal ontworpen om zowel droog als licht vochtig te gebruiken. De speciale vezels zorgen
voor een groot contactvlak met grote vuilopnamecapaciteit. Ze maken het vuil probleemloos los zonder gevaar op krassen op
de vloer.

Quick•Step® biedt een complete onderhoudsset met volgende inhoud:
• Mophouder met telescopische steel en ergonomische handgreep
• Machinewasbare microvezeldoek
• Quick•Step® Clean Spray
Microvezeldoek en onderhoudsproduct zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, net zoals Quick•Step® Force vlekkenverwijderaar
(zie 9).

3/ BETER VERVUILING VERMIJDEN

E A S Y- C L E A N & H Y G I E N I C S U R F A C E

1. Geen geïmpregneerde wegwerpdoekjes
De meeste, in de handel te verkrijgen geïmpregneerde doekjes, bevatten olie-achtige producten waar het stof aankleeft. Deze
producten kunnen (zullen) vlekkerige residu’s op de laminaatvloer achterlaten.

1 / WAT H E B T U N O D I G ?

Quick•Step® laminaatvloer is bij aanlevering kant-en-klaar. Het oppervlak is zodanig hard dat het niet nodig, en zelfs totaal
verkeerd is om het extra te beschermen. Een behandeling met producten die lagen opbouwen, zoals polish, was of andere
middelen is absoluut verkeerd en kan op termijn het onderhoud bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Bovendien kan het de vloer
gevaarlijk glad maken. Gebruik dus geen beschermproducten ook niet als de desbetreffende verpakking
vermeldt dat het product geschikt zou zijn voor uw laminaatvloer.

QSMOPWE

Alle losliggend stof is zo, volledig, en op een heel eenvoudige manier van de vloer verwijderd.

6/ A F E N TOE LIC HT VO C HTIG ON DE R HOU D
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1. Hoe licht vochtig reinigen?
Breng de microvezeldoek op de houder zoals hierboven beschreven in 5.3.
Bevochtig de microvezeldoek, reeds gemonteerd op de houder, door enkele malen te verstuiven. Verstuif
niet té veel product ineens, het mag niet aflekken van de vezeldoek. Nooit rechtstreeks op de vloer verstuiven.
Haal steeds de Quick•Step® Cleanmop achteruit naar u toe en maak een Zig-zag beweging over de vloer.
Bewerk de hele vloer zonder de microvezeldoek op te heffen. Beweeg in de lengterichting van de panelen.
Verspreid het vocht zo regelmatig mogelijk over de vloer. Indien nodig het doekje opnieuw bevochtigen
door verstuiven.
2. Zeer grondig reinigen
Mag niet toegepast worden op de Quick•Step® vloeren met een V-groef.
Vochtig reinigen maakt ‘alle’ vuil los, maar neemt het niet noodzakelijk volledig weg, omdat de vloer nog vochtig blijft. Bij het
opdrogen van deze ‘vochtfilm’ zet dit vuil zich opnieuw vast. Bij grondige vervuiling of indien u dit nodig acht neemt u dit vuil
weg op volgende wijze:
Reinig uw vloer met een licht bevochtigde microvezeldoek zoals beschreven in 6.1.
Neem de vochtfilm op de vloer weg met behulp van een klassieke rubberen trekker. Neem het weggetrokken water op en droog
de hele vloer na.
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Vlekkeloos onderhoud
Cleaning kit - Force - Mix & Fix
QSFORCE030

QSMFIXD|QSMFIXL|QSMFIXN

8 / O N D E R H O U D VA N D E M I C R O V E Z E L D O E K
De Quick•Step® Cleanmop is machinewasbaar op 60°C (geen wasverzachter of bleekmiddel gebruiken).

9/ HARDNEKKIG VUIL
Vlekken, strepen of afdrukken van rubber, plastic, viltstift, olie, vet, nagellak, verf, enz…, vormen echt geen probleem voor een laminaatvloer.
Onderstaande tabel geeft een behoorlijke indicatie welke producten u in bepaalde gevallen moet gebruiken. Bij twijfel, aarzel niet om uw dealer of
de fabrikant om raad te vragen.

VERONTREINIG ING

TE VERWIJDEREN MET…

Strepen van rubber of plastic

Wrijven met een droge doek.
Eventueel met Quick•Step® Force.

Urine, bloed,…

Zo snel mogelijk met een licht vochtige doek wegnemen.
Indien aangedroogd: mechanisch wrijven met droge doek.
Eventueel met Quick•Step® Force.

Nagellak, schoensmeer, verf,

Met een doek gedrenkt in aceton, oplosmiddel voor nagellak,

viltstift, lippenstift, teer, Chinese inkt,…

of verfverdunner. Eventueel met Quick•Step® Force.

Chocolade, vet, olie of olieachtige producten

Met Quick•Step® Force.

Nadat de vlekken verwijderd zijn, altijd nawrijven met een licht vochtige microvezeldoek of doek, om alle resten van de producten en/of de
oplosmiddelen weg te nemen.

10/ HERSTEL
Als u het laminaat licht beschadigt, grijp dan naar Quick•Step® Mix & Fix. Daarmee herstelt u putjes in het oppervlak van de vloer, veroorzaakt door
b.v. een vallende schaar. Quick•Step® Mix & Fix is verkrijgbaar in 3 versies: donkere houtdecoren, lichte houtdecoren en niet-houtdecoren.
Met elke versie kunt u heel eenvoudig tot 24 verschillende kleuren aanmaken. Laat u bovendien toe om de kleur te optimaliseren tot de tint die het
best past bij de plank die beschadigd is.

www.quick-step.com

Official sponsor of the Quick•Step® cycling team
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Na het leggen is de vloer uiteraard sterk bevuild.
Ga op de volgende manier te werk:
• Verwijder alle grof vuil met een zachte borstel en een vuilblik.
• Voor Quick•Step® laminaten met een V-groef: de V-groef schoonmaken met een stofzuiger.
• Reinigen met een droge mirovezeldoek, zoals beschreven in 5.
• Verwijder eventuele hardnekkige bevuiling, zoals beschreven in 9.
Het onderstaande geldt niet voor laminaten met een V-groef.
• Reinig nu met een licht vochtige microvezeldoek, zoals beschreven in 6.
• Trek het resterende water weg me een rubberen trekker (zie 6.2).
• Herhaal eventueel de licht vochtige reiniging.
Ondanks het feit dat het hier een zeer intensieve reiniging betreft, gaat dit alles zeer gemakkelijk en zeer snel.
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