
Onderhoud - laminaat

Dit onderhoudsadvies is geldig voor volgende collecties: 
Bolero, Sapphire, Classica

1. NEEM UW VOORZORGEN 
•	 Vermijd dat vuil, zand, grind en andere stoffen zoals olie of asfalt op uw vloer terechtkomen door 

tapijten en deurmatten met een kwaliteitsvinylrug bij de voor- en achterdeur te gebruiken.
•	 Verwijder vlekken snel met een lichtvochtige zachte doek. Ingelopen vlekken zijn moeilijker te 

verwijderen.
•	 Vermijd overmatig nat dweilen of schoonmaken met zuiver water. Gebruik ook geen traditioneel 

schoonmaakmiddel.  
•	 Leg kleine tapijten of vloerkleden op vaak belopen plaatsen.
•	 Voorzie voetmatten bij buitendeuren.
•	 Plaats beige viltjes onder stoel- en tafelpoten, geen gekleurde!
•	 Vermijd beschadigde naaldhakken.
•	 Plaats een beschermende mat onder stoelen met wieltjes.
•	 Plaats een schaaltje onder bloempotten
•	 Verschuif geen zware voorwerpen, til deze op om krassen te vermijden
•	 Let op met openstaande ramen: een regenbui bij afwezigheid kan voor schade zorgen.
•	 Zorg ervoor dat de vochtigheidsgraad in de kamer minstens 45% bedraagt. Gebruik, indien 

nodig, een luchtbevochtiger. 
•	 Gebruik nooit middelen met een schurende werking: ze kunnen de glanslaag aantasten. 

Behandel een laminaatvloer ook nooit met boenwas.
•	 Gebruik vloerbeschermers en meubelpoten/-wielen met een groot grondvlak om de druk van 

zware voorwerpen te beperken.
•	 De Lamett laminaatvloeren hebben een hard, gesloten oppervlak waardoor het onnodig is om 

de vloer altijd vochtig te reinigen. Het is voldoende het laminaat slechts sporadisch met een 
licht vochtige dweil te reinigen. Zo vermijdt u dat er onherroepelijke schade toegebracht wordt 
aan uw vloer. 

2. EERSTE BEHANDELING NA INSTALLATIE
•	 Schud de bus Bona Tegel & Laminaat Polish vóór gebruik. 
•	 Giet de polish op de vloer in een golvende lijn van 3-4 cm breed. Werk per oppervlakte van 3 m². 
•	 Opgelet: gebruik géén vezel-, katoenen- of sponsdoeken etc. 
•	 Verspreid de polish over het oppervlak (3m²) met een wollen reinigingsdoek. 
•	 Zorg ervoor dat de doek vochtig blijft met polish. 
•	 Laat de vloer minstens 1u drogen voordat deze opnieuw belopen wordt.

3. WEKELIJKS ONDERHOUD 
•	 Reinig uw vloer regelmatig met een stofzuiger of droge dweil. 
•	 Indien nodig mag de vloer gereinigd worden met een goed uitgewrongen dweil en Bona Tegel- en 

Laminaat Reiniger. 
•	 Vermijd overdadig gebruik van water. 

4. JAARLIJKS ONDERHOUD
•	 Schud de bus Bona Tegel & Laminaat Polish vóór gebruik. 
•	 Giet de polish op de vloer in een golvende lijn van 3-4 cm breed. Werk per oppervlakte van 3 m². 
•	 Opgelet: gebruik géén vezel-, katoenen- of sponsdoeken etc. 
•	 Verspreid de polish over het oppervlak (3m²) met een wollen reinigingsdoek. 
•	 Zorg ervoor dat de doek vochtig blijft met polish. 
•	 Laat de vloer minstens 1u drogen voordat deze opnieuw belopen wordt.


