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ALGEMEEN ONDERHOUDSADVIES 
 

Wij raden u ten zeerste aan de volgende onderhoudsadviezen op te volgen. Dit zal de 

levensduur van uw vloer en dus uw woonplezier aanmerkelijk verlengen. Tevens wijzen wij u 

erop dat u slechts aanspraak kunt maken op garantie, indien uw vloer volgens de 

onderhoudsadviezen is onderhouden. 

 

Zand en los vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, 

stofzuiger of speciale stofwisser/dweilset om zand en vuil van de vloer te houden. Zorg bij de 

inloop van buiten naar binnen voor een goede deurmat en voorzie schuivend meubilair van 

vilt om beschadigingen te voorkomen, zorg. 

De door ons geleverde parket- en/of laminaatvloer is afgestemd op een gemiddelde 

temperatuur van 20 C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%. Bij extreme afwijkingen 

van deze omstandigheden kan de vloer gebreken gaan vertonen. Zijn deze omstandigheden 

van blijvende aard, dan is het wellicht nodig om een luchtbe-/ontvochtiger te gebruiken.  

Eagle Vloeren kan deze apparatuur  leveren. 

 

 

 Lees voor gebruik van reinigings- en onderhoudsmiddelen altijd zorgvuldig 

 de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 

 

 

LAMINAATVLOEREN 

 

Reinig een laminaatvloer met handwarm water (dit geeft minder kans op strepen) waaraan 

altijd Velurex Lamin Clean is toegevoegd. Voeg aan elke 1 liter water ±125 ml Velurex 

Lamin Clean toe. Bij sterke vervuiling kunt u de concentratie van de laminaatcleaner 

verhogen. 

Reinig de vloer met een zeer goed uitgewrongen dweil of mop. 

Nadat u de vloer heeft gereinigd met een hoge concentratie laminaatcleaner, dient u de vloer 

na te dweilen met schoon warm water. 

Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met bijvoorbeeld onverdunde Velurex Lamin 

Clean op een licht vochtige doek. Vlekken die met pure cleaner niet verdwijnen kunt u met 

aceton, wasbenzine of terpentine verwijderen.  Gebruik echter nooit middelen met een 

schurende werking.  Er ontstaan dan glansverschillen en het zorgt voor extra slijtage van de 

toplaag. Gebruik géén andere onderhoudsmiddelen dan de Velurex Lamin Clean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


