Het juiste onderhoud van Krono Original
laminaat
Tips om uw Krono laminaat goed te onderhouden
De kwalitatief hoogwaardige laminaatvloeren van Krono Original® hebben een lange
levensduur van meerdere tientallen jaren. Opdat uw laminaatvloer er nog lang als nieuw
uitziet, houdt u bij het onderhoud van uw laminaat rekening met de volgende tips.
In principe zijn laminaatvloeren heel robuust en onderhoudsvriendelijk. Kleine vlekken kunt
u met een licht vochtige doek snel en eenvoudig verwijderen.







Op bijzonder gevoelige plaatsen, zoals aan de voordeur, beschermen vuilvangmatten
tegen slijtage.
Op meubelpoten moeten viltjes aangebracht worden, om krassen te voorkomen;
indien u dit niet naleeft, kan uw garantie vervallen.
Bureaustoelen met wielen moeten uitgerust worden met zachte rubberen wielen.
[aanduiding W]
Stilstaand vocht moet u in elk geval vermijden; bijzondere voorzichtigheid geldt bij
bloempotten, vazen en overal waar zich waterkranen bevinden.
Reinig uw laminaatvloer nooit met een natte doek maar gebruik voor de reiniging
een nevelvochtige doek.
Indien u uw laminaatvloer met reinigingsmiddelen schoonmaakt, moet u er absoluut
voor zorgen, dat er geen resten op de vloer achterblijven.

Het juiste onderhoudsmiddel voor uw Krono Original® laminaat
Gebruik nooit onderhoudsmiddelen met was of oliën; ze kunnen niet indringen in de
laminaatvloer en vormen een film op het oppervlak die vuil aantrekt als een magneet.
Voor de regelmatige reiniging raden wij de K‐Floor laminaatreiniger aan.

Tips om levensduur van laminaatvloeren te verlengen

Zodat uw laminaat er langer als nieuw uitziet
De slijtvaste en belastbare laminaatvloeren van Krono Original® kunnen tegen een stootje,
want ze behoren tot de sterkste vloeren. Slijtage en afslijting komen praktisch niet voor.

Vlekken:
U kunt bij uw laminaatvloer altijd heel kalm blijven. Zelfs lastige vlekken door rode wijn, olie,
marmelade of nagellak kunnen heel eenvoudig met een vochtige doek verwijderd worden.
Krassen op een laminaatvloer kunt u met viltjes of rubbermatten voorkomen. Voor
bureaustoelen gebruikt u zachte wielen volgens DIN 68131 [aanduiding W].

Drukplaatsen en krassen:
Zelfs zware meubels laten geen drukplaatsen achter op een Krono Original® laminaatvloer.
Om beschadigingen aan de laminaatvloer te voorkomen, dienen de meubelen niet te
worden geschoven, maar te worden opgetild. Wie zijn stoel graag verschuift en zijn of haar
laminaatvloer een warm hart toedraagt, raden wij aan om viltrondjes onder de stoelpoot te
bevestigen. Bij bureaustoelen s.v.p. zachte wielen gebruiken, conform DIN 68131
[aanduiding W].

Lichtgevoeligheid:
Een laminaatvloer van Krono Original® is lichtbestendig volgens niveau 6 op de wolschaal, dit
komt overeen met EN 13229 en betekent voor u dat de kleur van uw Krono Original®
laminaatvloer onveranderd blijft. Dit kan geen enkele parketvloer bieden, want deze wordt
namelijk donkerder na verloop van tijd.

Laminaat reinigen
Tips voor het reinigen van laminaat
Laminaatvloeren van Krono Original® zijn belastbaar en onderhoudsvriendelijk. Met de
volgende tips om laminaat te reinigen, kunnen eigenaars van een laminaatvloer er op
eenvoudige wijze voor zorgen dat hun laminaat tientallen jaren in topvorm blijft.
In principe kunt u uw laminaatvloer met een dweil, zwabber, bezem of stofzuiger
probleemloos reinigen. Niet‐klevend vuil kan gewoon met een statische doek of met een
stofzuiger verwijderd worden.Voetsporen en sterke vervuilingen kunnen ook op snelle en
ongecompliceerde manier worden verwijderd. Wij van Krono Original® raden u aan om met
een licht vochtige doek te dweilen. Let er s.v.p. op dat de doek goed is uitgewrongen.

Ongeschikt om laminaat te reinigen zijn:
De volgende poetsmiddelen zijn niet geschikt om laminaat te reinigen:





boenwas
bleekmiddelen
sterke oplosmiddelen
schurende polijstmiddelen, want deze kunnen de oppervlakte coating beschadigen.

Als u reinigingsoplossingen of schoonmaakmiddelen voor het reinigen van uw laminaat
gebruikt, dan moet u de vloer altijd drogen, zodat er geen resten van het schoonmaakmiddel
op de vloer achterblijven.

