Dagelijks onderhoud
Het dagdagelijks onderhoud bestaat in feite enkel in het wegnemen van stof en losliggend
vuil. Dit kan perfect droog gebeuren.
Met de Quick-Step® onderhoudsset kan u zowel droog als licht vochtig onderhouden. Bij het
droog onderhoud neemt de microvezeldoek door zijn vorm en samenstelling alle vuil weg.
Voor een meer intensieve reiniging volstaat een licht vochtig onderhoud. Bij licht vochtig
onderhoud wordt de microvezeldoek bevochtigd met de waterverstuiver en een weinig
Quick-Step® schoonmaakproduct of u gebruikt een goed uitgewrongen dweil.
Bij de vloeren met afgeschuinde v-groef is een uitsluitend droge reiniging aangeraden omdat
bij een vochtige reiniging, vuil kan aankleven in de schuine kant en dit zal moeilijk te
verwijderen zijn. Daarom moet u altijd eerst de vloer stofzuigen of met een microvezeldoek
droog reinigen. Reinig nadien eventueel licht vochtig.
Dweil altijd na met een droge microvezeldoek.
Onderhoudsproduct
Omdat er op een vloer, bij intensiever gebruik, een vetfilm kan gevormd worden is het best
Quick-Step® onderhoudsproduct met water te gebruiken. Indien u veel op kousenvoeten
loopt, als er kleine kinderen op de vloer spelen en rondkruipen of als er honden aanwezig
zijn dan is dit veel meer het geval.
Een geschikt onderhoudsproduct is een product dat geen lagen opbouwt, en dat niet
agressief in de naden dringt en deze laat opzwellen. Het Quick-Step® onderhoudsproduct is
hiervoor speciaal ontwikkeld. In combinatie met de Quick-Step® microvezeldoekjes staat dit
garant voor een perfect en probleemloos onderhoud.
Alle originele onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar in onze winkel.
Verfsporen en viltstift
Met organische oplosmiddelen zoals aceton, white spirit, thinner, enz. kan u moeilijke
vlekken verwijderen. Deze producten tasten uw Quick-Step® absoluut niet aan. Breng ze wel
altijd op een doek aan en nooit rechtstreeks op de laminaatvloer zelf.
Beschadigingen
Kleine beschadigingen in het oppervlak (putjes) kan u met Quick-Step® Fix opvullen. Kieren
in de vloer kan u herstellen met de Quick-Step® Kit. Beide producten zijn beschikbaar in alle
Quick-Step® dessins. Een beschadiging wordt na herstelling bijna onzichtbaar.
Indien er grotere beschadigingen zijn, is het altijd mogelijk om één of meerdere panelen, te
vervangen, zelfs midden in een vloer. Dankzij het Uniclic(x)®-systeem is dit uitermate
gemakkelijk.

