ONDERHOUD HPL en GEPLASTIFICEERD MATERIAAL
Decoratieve laminaten krassen of schilferen niet en zijn bestand tegen normale gebruiksslijtage maar
mogen nooit als snijvlak worden gebruikt.
Bij alle omschrijvingen geldt: Probeer dit eerst uit op een plaats die niet in het zicht is.
Laminaatoppervlakken kunnen het best schoon worden gehouden met water en een mild reinigingsmiddel.
Niet-krassende vloeistoffen of crèmes worden aanbevolen voor hardnekkige vlekken.
Bij hoogglans materialen moet hier zeer voorzichtig mee worden omgegaan. Van de materialen zijn altijd
staaltjes op te vragen om eventueel eerst uit te proberen.
Meer hardnekkige vlekken en verkleuring (bijvoorbeeld na langdurige blootstelling aan tabaksrook of
industrieel vuil) kunnen meestal worden verwijderd door voorzichtig een milde schuurreiniger te
gebruiken, maar in geen geval mogen schuursponsjes of agressieve schurende schoonmaakmiddelen
worden gebruikt. Inktvlekken van viltstift en balpennen kunnen worden verwijderd met een geschikt
oplosmiddel op een schone doek (bijvoorbeeld spiritus, aceton, enz.).
Organische oplosmiddelen zoals terpentine en cellulose verdunners kunnen ook worden gebruikt om
verfspatten en graffiti te verwijderen, omdat deze het laminaat niet beschadigen.
Let op bij de randen. Het materiaal van de randen is van een ander soort kunststof en kan niet tegen
organische oplosmiddelen zoals terpentine en cellulose verdunners.
Op zuur gebaseerde keramische reinigingsmiddelen en kalk verwijderaars mogen niet worden gebruikt,
omdat ze permanente verkleuring kunnen veroorzaken. Het morsen of spetteren van deze
reinigingsmiddelen moeten onmiddellijk van het laminaatoppervlak worden afgewassen.
Na gebruik van een reinigingsmiddel moet het oppervlak worden afgenomen met een licht vochtige doek
en worden gedroogd met een zachte doek. Let daarbij wel op dat er geen water/vocht in deelnaden komt.
Het basismateriaal (waar bijvoorbeeld HPL is opgeplakt) kan minder tegen vocht.
Zorg dat het zo snel mogelijk wordt droog gemaakt.
Meubelschoonmaakmiddelen mogen niet worden gebruikt, aangezien zich op het oppervlak een
opeenhoping van siliconen was komt die eventuele verkleuring en vlekken veroorzaakt die zeer moeilijk te
verwijderen zijn.
Vanwege de aard van het oppervlak, zijn diep getextureerde afwerkingen onvermijdelijk moeilijker te
reinigen dan gladde oppervlakken en lichte texturen. Voor hardnekkige vlekken in gestructureerde
oppervlakken kan een nylon borstel worden gebruikt in combinatie met een van de bovenstaande
reinigingsmiddelen om diepgewortelde vlekken en viezigheid te verwijderen.

