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Balterio Onderhoud
De Balterio laminaatvloer is heel makkelijk in onderhoud en met de gepaste onderhoudsproducten zal uw vloer jarenlang zijn prachtige kwaliteit 
behouden.

BESCHERM UW INVESTERING.
Om uw laminaatvloer te beschermen, neemt u best enkele voorzorgen in acht:
 • 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;
 • gebruik vloerbeschermers en meubelpoten/-wielen met een groot grondvlak om de druk van zware voorwerpen te beperken;
 • zorg het hele jaar door voor een normale relatieve luchtvochtigheidsgraad van 40 - 60 % binnenshuis, om de natuurlijke uitzetting en  
  inkrimping van het hout te beperken;
 • vermijd insnijdingen en inkepingen van scherpe voorwerpen in uw vloerbekleding. Voor stoelen op wieltjes gebruikt u best enkel
  zachtrubberen wieltjes;
 • het oppervlak van uw nieuwe laminaatvloer is bijzonder duurzaam en slijtvast waardoor het geen verdere behandeling vereist. Schuren,  
  vernissen, polieren of boenen met was is dus niet meer nodig. U vermijdt bovendien dat de karakteristieke en intrinsieke gebruiks- 
  eigenschappen van de laminaatvloer aangetast worden;
 • de Balterio 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.

HOE REINIGEN?
DE EERSTE SCHOONMAAKBEURT.
 • verwijder alle vuil en stof met een zachte borstel of een stofzuiger met zachte parketborstel;
 • reinig de vloer met een droog stofdoekje;
 • vervang het stofdoekje en reinig nogmaals;
 • verwijder eventueel overblijvend hardnekkig vuil met een daartoe voorziene laminaatreiniger;
 • vervang het stofdoekje door een licht vochtig doekje of lichtvochtige dweil en reinig nogmaals;
 • herhaal eventueel de licht vochtige reiniging.

DAGELIJKS GEBRUIK: droog reinigen.
 • gebruik een stofzuiger met zachte parketborstel of gebruik droge elektrostatische stofdoekjes die vuil, stof en haar als een magneet aantrekken.
 • beweeg de vloerreiniger in de lengterichting van de panelen, in overlappende zigzagbeweging en in lange halen over de vloer.

INTENSIEF GEBRUIK: LICHTVOCHTIG REINIGEN.
 • Vochtig reinigen wordt afgeraden omdat het uw vloer onherroepelijk kan schaden. U kunt uw laminaatvloer reinigen met een goed  
  uitgewrongen dweil.
 • reinig het te behandelen oppervlak met een goed uitgewrongen dweil,
 • ga zonder kracht te gebruiken en in een vloeiende zigzagbeweging over de vloer, in de lengterichting van de panelen;
 • maak het oppervlak grondig droog met een schone doek (katoen/badstof) en neem kleine plasjes water direct weg.

WAT TE DOEN BIJ...
Vlekken veroorzaakt door normaal gebruik, strepen van schoenzolen, kleurpotloden en ander vuil kunnen gemakkelijk verwijderd worden zonder 
enig spoor na te laten.

OORZAAK > OPLOSSING
 • vettige vlekken: vaak is dit te wijten aan een vettig residu dat achterblijft na het schoonmaken. Dit kan veroorzaakt worden door som 
  mige reinigingsproducten. Wij raden aan om ca 2ml citroensap of huishoudazijn in een emmer zuiver water (5-10 liter) te  
  mengen en de laminaatvloer met een goed uitgewrongen dweil (zie werkwijze intensief gebruik) te reinigen. Bij hardnekkig  
  vetresidu zal dit een paar keer herhaald moeten worden.
 • Rubbervegen, schaaf- of schampvlekken van schoenhielen, straatvuil, kleurpotloden, waskrijtjes,...: gebruik een stofdoekje.
 • Fruit, bessen, melk, bier, wijn, thee, limonade,...: onmiddellijk opvegen met een absorberend doekje - of met een lichtvochtige dweil  
  indien al ingedroogd - en vervolgens droogwrijven.
 • Bloed, urine: verwijder onmiddellijk met een licht vochtige doek/dweil en veeg het overgebleven vuil op met een geschikte laminaatreiniger.
 • Nagellak, schoenpoets, vernis, inkt, make-up, viltstift,...: verwijder met een weing aceton op een schone doek en enkel op de vlek  
  zelf; hou de te volgen veiligheidsmaatregelen van het product in acht. Gebruik geen vettige chemische reinigers zoals onder 
  meer whitespirit.
 • Chocolade, vet, olie,...: verwijder met een geschikte laminaatreiniger.

OPPASSEN!
Om schade aan het laminaat te vermijden, moet het gebruik van 
stoomreinigers absoluut vermeden worden


