
Alles voor een vlekkeloos 
en zorgeloos onderhoud
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Het assortiment

 

Na installatie: de eerste grondige schoonmaak van de vloer
Na installatie kan de vloer aan een grondige schoonmaakbeurt toe zijn. Uw Quick-Step vloer is bij aankoop kant en klaar. Gebruik dus geen beschermproducten, 
zelfs niet als de verpakking vermeldt dat ze geschikt zijn voor laminaatvloeren.

Volg dan deze instructies:

1. Verwijder alle grof vuil met een zachte borstel en een vuilblik

2. Maak de V-groeven schoon met een aangepaste stofzuiger

3. Reinig met een droge microvezeldoek zoals 

beschreven in “droog onderhoud”

4. Verwijder eventueel hardnekkig vuil zoals beschreven in de vlekkenwijzer

5. Reinig nu met een licht vochtige microvezeldoek zoals 

beschreven bij “licht vochtig onderhoud”

Quick•Step®

CLEANING KIT 
QSSPRAYKIT
• mophouder met telescopische 

steel en ergonomische 
handgreep.

• microvezeldoek, 
machinewasbaar op 60°C

• Quick-Step Clean 1000 ml

Quick•Step®

CLEAN 
1000 ml QSCLEANING1000
2500 ml QSCLEANING2500

Quick-Step laminaat heeft een gesloten oppervlakte waardoor de bacteriën zich niet kunnen nestelen. Het is daardoor dé 
hygiënische en gemakkelijk te reinigen vloer bij uitstek!

Waarom Quick·Step® onderhoudsproducten?
1 Onze onderhoudsproducten zijn specifiek 

ontwikkeld voor en getest op Quick-Step 
laminaatvloeren.
Frisse en aangename geur.

2 Het gebruik van de correcte 
onderhoudsproducten garandeert ook het behoud 
van de garantie op uw vloer.
Geen laagopbouw: vuil en onhygiënische resten 
worden verwijderd; zo blijft het originele karakter van 
uw vloer behouden.

3 De lage pH-waarde garandeert dat de toplaag 
niet aangetast wordt.
Eenvoudig, gemakkelijk én efficiënt.
Verkrijgbaar bij uw dealer of online op 
www.quick-step.com.



 Wekelijks onderhoud: droog 
QUICK•STEP® MICROVEZELDOEK

Een klassieke stofzuiger wordt in de regel niet gebruikt voor laminaatvloeren. Een 

uitzondering hierop zijn de vloeren met V-groef. Voor regelmatig onderhoud raden 

wij aan de Quick-Step microvezeldoek te gebruiken. Deze mop is ontworpen om 

zowel droog als licht vochtig te gebruiken. De speciale vezels hebben een grote 

vuilopnamecapaciteit. Ze maken het vuil probleemloos los. 

 Vochtig reinigen
VOOR QUICK-STEP LAMINAAT MET 
HYDROSEAL-TECHNOLOGIE 

De vloer kan perfect met een vochtige dweil (met Quick-Step Clean) 

schoongemaakt worden. Ideaal voor badkamers, keukens, wasruimtes, 

inkomhallen,…!

In principe is stoomreinigen toegestaan voor Quick-Step vloeren met Hydroseal. 

Gebruik het toestel op een lage stand en met een aangepast doek voor een 

homogene hitte- en warmtedistributie. Contacteer de leverancier van het toestel 

voor gedetailleerde info. 

Voor het Eligna gamma raden we af om een stoomreiniger te gebruiken. 

• Voeg 2 doppen (dop van de fles) toe aan een emmer water (10 l).

• Drenk de mop of dweil in deze oplossing en wring goed uit

• Bewerk de hele vloer zonder de microvezeldoek op te heffen. Beweeg in de lengterichting van de panelen.

• Verspreid het vocht zo regelmatig mogelijk over de vloer.

• Giet de emmer met oplossing nooit uit over de vloer.

• Dweil altijd na met een droge microvezeldoek tot er geen vocht meer zichtbaar is op de vloer

• Werk per keer niet in grotere gebieden dan 15-20 m2

• Als je gebruik maakt van onze Quick-Step Kit, volg dan de instructies op de doos

 Maandelijks onderhoud: licht vochtig  
QUICK•STEP® CLEAN

We adviseren om uw vloer 1 à 2 keer per maand vochtig te reinigen. Wees 

spaarzaam met water. Te vaak en te vochtig reinigen is onnodig en zou uw 

vloer zelfs onherroepelijk kunnen beschadigen. Het is belangrijk om in alle 

omstandigheden overtollig en stagnerend vocht op de vloer te vermijden.  

Hiervoor kunt u dezelfde microvezeldoek gebruiken (QSSPRAYMOP). Gebruik als 

onderhoudsproduct de Quick-Step Clean 1000 ml of 2500 ml (concentraat), 

dat tevens zorgt voor een aangename geur in huis.

Gebruik geen geïmpregneerde wegwerpwerpdoekjes. Deze bevatten 
vaak olieachtige producten waar het stof aankleeft en ze kunnen vlekken 
nalaten op de vloer.

Een selectie Quick-Step gamma’s zijn met de Hydroseal-technologie 
geproduceerd: een waterafstotende coating aan de lange en kopse 
kanten. Daardoor zijn deze vloeren bestand tegen een geregelde 
blootstelling aan water.

Vlekkeloos onderhoud, week na week
VOOR DE STANDAARD LAMINAATGAMMA’S

Gebruiksinstructies



Tips & Tricks
1 Zand, steentjes, meubelen, … 

kunnen krassen in uw vloer 
veroorzaken. Het is belangrijk om hier 
voorzorgsmaatregelen te nemen door 
meubels op te heffen i.p.v. te verslepen 
en een mat / viltjes te voorzien onder 
bureaustoelen of meubels.

2 Voorzie een schoonloopzone 
voor ruimtes met een ingang van 
buitenaf. Zorg voor een mat die groot 
genoeg is en voldoende gereinigd 
wordt. 

3 Gebruik bureaustoelen met 
zachte wieltjes.

4 Volg altijd de instructies van het 
reinigingsproduct. Het is aangewezen 
om de producten die Quick-Step 
aanbeveelt te verkiezen: die 
garanderen een perfecte compatibiliteit 
met de Quick-Step parketvloeren.

Hardnekkig vuil: vlekkenwijzer
Vlekken, strepen of afdrukken van rubber, plastic, olie,… vormen geen probleem voor uw Quick-Step laminaatvloer. 
Onderstaande tabel geeft een indicatie welke producten u in bepaalde gevallen moet gebruiken. Bij twijfel, aarzel niet om uw dealer of de fabrikant om raad te vragen.

Type vlek Te verwijderen met

Lokale vlekken Breng Quick-Step Clean aan op de vlek.
Laat een paar minuten intrekken. Verwijder de vlek door die met een schone en met 
lauw water bevochtigde dweil weg te vegen. Herhaal indien nodig.

Chocolade, vet , vruchtensap, drank, wijn Gebruik warm water waaraan Quick-Step Clean is toegevoegd.

Strepen door rubber of plastic (“scuff marks”) Veeg weg met een droge doek, gebruik Quick-Step Clean. 

Urine, bloed, … Verwijder z.s.m. met een vochtige doek. Indien gedroogd: wrijf mechanisch met 
een droge doek, eventueel licht bevochtigd met Quick-Step Clean. 

Nail polish, shoe polish, lipstick, tar, etc. Verwijder zo snel mogelijk met een droge of licht vochtige doek (met Quick-Step Clean). Gebruik lokaal 
spiritus, aceton of huishoudelijk oplosmiddel, wasbenzine.

Krassen Zie “tips & tricks”

Doffe look van de vloer Quick-Step Clean

Putten / diepe krassen (beschadigingen, bv. 
veroorzaakt door vallend object zoals mes, schaar)

Quick-Step Repair Kit. 
Deze kit met smeltmes, schuurpadjes en 7 wasblokjes garandeert een onzichtbare herstelling van uw vloer. 
Check onze website www.quick-step.com voor de matrix met de correcte kleurencombinatie bij uw vloer of 
het handige gebruiksfi lmpje op youtube.

Kaarsvet en kauwgom Laat verharden, om het vervolgens voorzichtig af te krabben.

The use of accessories other than the Quick-Step accessories might cause damage to the Quick-Step fl oor. In such case the guarantee provided by Quick-Step will be void. We therefore advise to use only Quick-Step accessories as these 
have been especially designed and tested for the use with Quick-Step fl oor panels.
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