Onderhoud is belangrijk
Hoe je laminaat er perfect blijft uitzien

Waarom de
onderhoudsproducten van
Quick-Step gebruiken?
1.
Je vloer schoonmaken met de onderhoudsproducten van Quick-Step is eenvoudig en efficiënt.

2.
Bescherm het prachtige oorspronkelijke karakter van je vloer. Met Quick-Step-onderhoudsproducten
vermijd je opeenhoping: vuil en onhygiënische resten worden in een oogwenk verwijderd.

3.
Je waarborgt de garantie van je vloer door de onderhoudsproducten van Quick-Step te gebruiken!

4.
De producten zijn speciaal ontwikkeld voor en getest op Quick-Step-laminaatvloeren, zodat je er
zeker van kunt zijn dat je je vloer juist onderhoudt.

i

Quick-Step-laminaat heeft een verzegeld oppervlak, zodat bacteriën zich niet op de vloer kunnen
ophopen. Dit maakt het zeer hygiënisch en eenvoudig schoon te maken!
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HET ASSORTIMENT AAN ONDERHOUDSPRODUCTEN VAN QUICK-STEP

Reinigingsmiddel 1 l of 2,5 l
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Reinigingsset
QSSPRAYKIT

Dit reinigingsmiddel is speciaal ontwikkeld voor
Quick-Step-vloeren. Het reinigt het oppervlak grondig
en behoudt het originele uitzicht, zodat je extra lang van
je nieuwe vloer kunt blijven genieten.

De reinigingsset bevat een dweilhouder met hervulbaar
waterreservoir en een handige greep om je vloer
eenvoudig te bevochtigen en dweilen. Inclusief wasbare
microvezeldoek en 1 l Quick-Step-reinigingsmiddel. Nu
kun je je vloer snel en duurzaam reinigen!

Dweil
QSSPRAYMOP

Herstelkit
QSREPAIR

Een stevige microvezeldoek, machinewasbaar tot
60 °C. Deze dweil is compatibel met de Quick-Stepreinigingsset.

Met deze set kun je eenvoudig lichte beschadigingen
herstellen en de oorspronkelijke kleur van je vloer weer
herstellen. Voor gedetailleerde stapsgewijze
instructies, zie quickstep.com.

Quick-Step-reinigingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij je plaatselijke verdeler of online op quickstep.com.
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Dat magische
moment
De eerste reiniging
na de plaatsing
Er wordt aan alles gedacht bij de aankoop van een Quick-Step-vloer. Geen extra
afwerkingslagen of bescherming nodig! Maar als je klaar bent met de plaatsing,
wil je misschien het stof verwijderen en genieten van je gloednieuwe vloer in al
zijn glorie.

De eerste grondige reiniging
na het leggen van je vloer:
1.
Verwijder al het grove vuil met een zachte bezem en een stofblik.
2.
Stofzuig je vloer grondig of dweil je vloer met een droge
Quick-Step-microvezeldoek. Zorg ervoor dat je stofzuiger
uitgerust is met zachte wielen en een speciale parketborstel.
3.
Verwijder hardnekkig vuil zoals aangegeven in de handleiding
voor het verwijderen van vuil op pagina 7.
4.
Reinig je vloer met een licht vochtige Quick-Step-dweil zoals
beschreven op de volgende bladzijde.
5.
Geniet van je brandschone, gloednieuwe vloer.
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De reinigingsroutine van
Quick-Step-laminaat
Reinigingsinstructies voor laminaat

5 YEAR
WET WARRANTY

10 YEAR
WET WARRANTY

Quick-Step-laminaatvloeren met HydroSeal-technologie en 5 jaar vochtgarantie (Eligna,
Classic, Creo en Impressive Patterns) hebben een waterafstotende coating die voorkomt dat
water in de groeven van de vloer dringt. Dat betekent dat je deze vloeren zonder zorgen met
water kunt reinigen! Zorg er wel voor dat je het water binnen 12 uur verwijdert.
Quick-Step-laminaatvloeren met HydroSeal-technologie en 10 jaar vochtgarantie (Majestic, Capture,
Impressive (Ultra) en Muse) hebben 4 authentieke voegen en zijn onze meest waterbestendige
vloeren, omdat ze aan alle vier de kanten van de plank een ingeperste groef hebben. Dit biedt de
best mogelijke bescherming tegen water, maar zorg er wel voor dat je het water binnen 24 uur
verwijdert!

Wekelijkse reiniging: droog

Maandelijkse reiniging: voor waterbestendig Quick-Step-laminaat

Voor regelmatig onderhoud raden wij aan om één keer per week een stofzuiger of een droge
Quick-Step-dweil te gebruiken. De speciale vezels hebben een hoog vuilabsorberend vermogen.

1.
Stofzuig of dweil je vloer grondig. Zorg ervoor dat je stofzuiger uitgerust is met zachte wielen en een
speciale parketborstel.

Maandelijkse reiniging: licht vochtig
Afhankelijk van hoe vaak de vloer wordt gebruikt en hoe vuil deze wordt, raden we aan om één of twee keer
per maand de vloer grondig te reinigen met een licht vochtige microvezeldoek.
Zorg ervoor dat je niet te veel water gebruikt: dat is onnodig en kan je vloer beschadigen.

1.
Stofzuig of dweil je vloer grondig om er zeker van te zijn dat je al het stof verwijderd hebt.
Zorg ervoor dat je stofzuiger uitgerust is met zachte wielen en een speciale parketborstel.
2.
Vul de fles van je Quick-Step-reinigingsset met water en een kleine hoeveelheid (+/- 3 ml) Quick-Stepreinigingsmiddel. Vul een andere emmer met schoon water om je dweil uit te spoelen.
3.
Trek aan de hendel om je vloer te bevochtigen en begin met dweilen. Spoel je dweil uit in de emmer met
proper water en wring goed uit. Veeg daarna je vloer opnieuw tot deze helemaal droog is.

2.
Vul de fles van je Quick-Step-reinigingsset met water en een kleine hoeveelheid (+/- 3 ml) Quick-Stepreinigingsmiddel. Vul een andere emmer met schoon water om je dweil uit te spoelen.
3.
Begin met dweilen. Spoel je dweil uit in de emmer met proper water en dweil opnieuw. Laat je vloer aan
de lucht drogen.

Stoomreiniger toegestaan!
Je kunt ook een stoomreiniger gebruiken op Quick-Step-laminaatvloeren met 10 jaar vochtgarantie, als je een
geschikte doek gebruikt die de stoomopeningen bedekt om direct contact met je vloer te vermijden. De doek
zorgt ervoor dat warmte en stoom gelijkmatig worden verdeeld, zodat condensatie op de vloer voorkomen
wordt. Gebruik deze altijd op laag vermogen. Reinig in de richting van de lengte van de planken en houd het
apparaat niet te lang op dezelfde plaats. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de stoomreiniger voor
gedetailleerde informatie. Voor alle andere Quick-Step-laminaatvloeren wordt het gebruik van een
stoomreiniger afgeraden.
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Geen enkele
vlek is te sterk
Quick-Steps handleiding voor
het verwijderen van vuil
Iedereen krijgt wel eens te maken met modderige voetafdrukken, gemorste
vloeistof of een lelijke snijwond en je laminaatvloer kan hieronder gaan lijden.
Maar geen paniek: je kunt het meestal oplossen! Verschillende soorten vlekken
vereisen echter een verschillende aanpak. Daarom hebben wij deze handige gids
samengesteld voor jou.

SOORT VUIL

HOE VERWIJDER JE VLEKKEN?

Plaatselijke vlekken

Breng het Quick-Step-reinigingsmiddel aan op de vlek. Laat een paar minuten inwerken
op de vlek. Bevochtig een schone doek* met lauw water om de vlek te verwijderen.
Herhaal dit indien nodig.

Chocolade, vet,
vruchtensap, drank, wijn

Verwijder vlekken zo snel mogelijk met een vochtige doek*.
Gebruik het Quick-Step-reinigingsmiddel verdund in lauw water.

Rubbersporen

Veeg af met een droge doek* en gebruik daarna een Quick-Step-reinigingsmiddel
indien nodig.

Lichamelijke vloeistoffen (bloed, urine, Verwijder dit zo snel mogelijk met een vochtige doek*. Als de vlek opgedroogd is: wrijf
...)
stevig met een droge doek* of een doek die licht bevochtigd is met Quick-Stepreinigingsmiddel.
Nagellak, schoensmeer,
lippenstift, teer, enz.

Zo snel mogelijk verwijderen met een droge doek* of een doek die licht bevochtigd is
met Quick-Step-reinigingsmiddel. Gebruik spiritus, aceton of een huishoudelijk
oplosmiddel indien nodig. Test eerst op een klein oppervlak.

Kaarsvet en kauwgom

Laat het uitharden en schraap het er voorzichtig af.

Doffe vloer

Gebruik het Quick-Step-reinigingsmiddel zoals beschreven op pagina 3.

Vetresten

Werk in kleinere oppervlakken tegelijk (10 - 15 m2) en bevochtig het oppervlak met een
vochtige dweil om deze laag te verwijderen. Giet geconcentreerd Quick-Stepreinigingsmiddel in een spuitfles en spuit 4-5 keer per vierkante meter op de vochtige
plek. Wacht 1 minuut en veeg de vloer af met een vochtige doek*. Droog de vloer
vervolgens met een droge dweil. Herhaal deze stappen indien nodig tot het vuil of de
vetlaag verwijderd is. Veeg de plek nadien altijd droog.

Kloven of diepe krassen

Gebruik de Quick-Step-herstelkit. Deze kit bevat een smeltmes, schuurpapier en 7
wasblokjes, voor een gegarandeerd onzichtbare herstelling van je vloer. Kijk op onze
website quickstep.com voor de kleurencombinatiematrix en de instructies voor de
herstelkit.

* We adviseren om een witte katoenen doek te gebruiken.
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Tips & tricks
1.
Zand, stenen, meubels, ... er zijn veel manieren om
krassen op je vloer te maken. Neem enkele
voorzorgsmaatregelen: til je meubels op in plaats van ze
te verslepen, leg er viltjes onder, gebruik bureaustoelen
met zachte wielen en een geschikte bureaumat, zorg
ervoor dat je stofzuiger is uitgerust met zachte wielen en
een speciale parketborstel.

2.
Leg een deurmat in kamers die van buitenaf
toegankelijk zijn, om het reinigen te minimaliseren en je
vloer te beschermen. Zorg ervoor dat de mat groot
genoeg is en regelmatig gereinigd wordt. De Quick-Stepdeurmat is een uitstekende keuze, omdat hij verschillende
zones heeft om verschillende soorten vuil aan te pakken.

3.
We raden je aan producten te kiezen die door
Quick-Step worden aanbevolen: ze zijn ontworpen om
perfect compatibel te zijn met onze Quick-Steplaminaatvloeren.

5.
Volg altijd de instructies op je onderhoudsproducten.
Te veel reinigingsmiddel gebruiken kan leiden tot een
vetlaag op je vloer.

6.
Gebruik geen vochtige wegwerpdoekjes. Deze
bevatten vaak olieachtige producten die stof aantrekken
en vlekken op je vloer kunnen maken.

7.
Dweil je planken of tegels in de lengterichting om
droogstrepen te voorkomen.

4.
Gebruik nooit natuurlijke zeepdetergenten. Deze
laten een moeilijk te verwijderen kleverige laag achter op
het oppervlak, waar stof en vuil in achterblijft. Gebruik
evenmin schoonmaakproducten die schurende
bestanddelen bevatten, aangezien deze het oppervlak
mat kunnen maken.

Het gebruik van andere producten dan de Quick‑Step-accessoires kan je Quick‑Step-vloer beschadigen. In dat geval vervalt de door Quick-Step geboden garantie. We adviseren daarom om alleen Quick-Step-accessoires te gebruiken,
aangezien deze speciaal voor gebruik met de vloeren van Quick-Step zijn ontworpen en getest. Quick-Step is een kwaliteitsproduct dat vervaardigd wordt door UNILIN BV, division flooring, België.
Omslagfoto SIG4757. Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen in de productiespecificatie door te voeren. Inhoud 2015 UNILIN BV, division flooring. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze folder mag niet
gedeeltelijk of volledig gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Quick-Step is een kwaliteitsproduct dat vervaardigd wordt door UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710
Wielsbeke, België, Europa. 022 1271 01

