
QUICK-STEP IS A QUALITY PRODUCT PRODUCED BY UNILIN BVBA, DIVISION FLOORING, BELGIUM.                           
THE UNICLIC® SYSTEM IS INVENTED BY UNILIN. EU PATENT 0843 763 B1.

www.quick-step.com

QSREPAIR

QSDOORMAT

HARDNEKKIG VUIL

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

VERONTREINIGING TE VERWIJDEREN MET...

Strepen van rubber of plastic Wrijven met een droge doek.

Urine, bloed,…
Zo snel mogelijk met een vochtige doek wegnemen.  
Indien aangedroogd: mechanisch wrijven met droge doek. 
Eventueel met een licht vochtige doek met Quick-Step Clean product.

Nagellak, schoensmeer, verf, viltstift, lippenstift, teer, Chinese inkt,...
Zo snel mogelijk met een droge doek of licht vochtige doek met 
Quick-Step onderhoudsproduct wegnemen.

HERSTEL

Als er kleine beschadigingen zijn aan je Quick-Step vloer, kan je die camoufleren 
met de Quick-Step Repair kit. Daarmee herstel je putjes in het vloeroppervlak, 
veroorzaakt door bvb. een vallende schaar. Met de Quick-Step Repair kit maak je 
snel en éénvoudig alle Quick-Step kleuren aan. Je kan de kleur optimaliseren tot de 
tint die het best past bij de plank die beschadigd is.

QUICK•STEP® DEURMAT

Met de Quick-Step deurmat aan de ingang voorkomt u het 
onnodig beschadigen van uw vloer. De schrapende zone van de mat 
maakt het vuil los. Alle grof vuil zoals steentjes, worden reeds door 
deze zone verwijderd. De borstelende zone verwijdert al het kleine vuil 
(vb. zand), dat door de schrapende zone losgemaakt is. De drogende 
zone verwijdert het vocht. Zo blijft uw kwaliteitsvolle Quick-Step vloer 
jarenlang als nieuw.
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VLEKKELOOS ONDERHOUD
EEN VLOER ONDERHOUDEN WAS NOOIT ZO MAKKELIJK!

Het gebruik van accessoires verschillend van de Quick-Step-accessoires kan schade toebrengen aan de Quick-Step-vloer. In dat geval is de door Quick-Step geboden garantie 
niet langer geldig. Daarom geven we u de raad om enkel Quick-Step-accessoires te gebruiken die speciaal ontworpen en getest zijn voor gebruik met Quick-Step-vloerpanelen.



QSCLEANING2000/QSCLEANING750

2x

10L

QSCLEANINGKIT
QSCLEANING2000/

QSCLEANING750

QSCLEANINGMOP

Quick-Step Laminaat heeft een gesloten oppervlakte waardoor de bacteriën zich 
niet kunnen nestelen. Het is daardoor de hygiënische vloerbekleding bij uitstek die 
eenvoudig te reinigen is. Quick-Step biedt een complete onderhoudsset met 

volgende inhoud: 
- een mophouder met telescopische steel en ergonomische 

handgreep,   
- een microvezeldoek. De Quick-Step Cleaningmop is 

machinewasbaar op 60°C 
 (geen wasverzachter of bleekmiddel gebruiken),
- onderhoudsproduct Quick●Step® Clean 750 ml

GEBRUIK QUICK•STEP® ONDERHOUDSPRODUCTEN

Afzonderlijk verkrijgbaar:  
    - Quick-Step  cleaning mop
    - onderhoudsproduct Quick-Step Clean  
      750 ml/2l (concentraat)

Na installatie is de vloer mogelijk sterk bevuild. 
Ga dan op de volgende manier te werk: 
- 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;

- Verwijder alle grof vuil met een zachte borstel en een vuilblik;
- Voor laminaat met een V-groef:  

de groef schoonmaken; met een aangepaste stofzuiger; 
- Reinig met een droge microvezeldoek zoals beschreven in  

“Droog onderhoud”; 
- Verwijder hardnekkige bevuiling zoals hieronder beschreven;  
- Reinig nu met een licht vochtige microvezeldoek zoals beschreven bij “Licht vochtig 

onderhoud”.

- Voeg 2 doppen toe aan een emmer water (10 l). 
- Drenk de mop of dweil in deze oplossing. 
- Wring goed uit. 
- Zorg er zeker voor dat de mop of dweil slechts 

licht vochtig is vóór u de Quick-Step vloer 
reinigt.

LICHT EN VOCHTIG ONDERHOUD IS SLECHTS AF EN TOE NODIG

Mag niet toegepast worden op de Quick-Step vloeren met een V-groef. Vochtig reinigen maakt ‘alle’ vuil los,maar neemt het niet noodzakelijk 
volledig weg, omdat de vloer nog vochtig blijft. Bij het opdrogen van deze ‘vochtfilm’ zet dit vuil zich opnieuw vast. Bij grondige vervuiling of indien u 
dit nodig acht neemt u dit vuil weg op volgende wijze:

- reinig uw vloer met een licht bevochtigde microvezeldoek,
- neem de vochtfilm op de vloer weg met behulp van een klassieke rubberen trekker,
- neem het weggetrokken water op en droog de hele vloer na.

1. LICHT VOCHTIG ONDERHOUD

- Haal steeds de Quick-Step Cleanmop 
achteruit naar u toe en maak een Zig-zag 
beweging over de vloer. 

- 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.

2. ZEER GRONDIG REINIGEN

Dankzij een waterafstotende coating aan de kanten en 
groeven van het Impressive gamma, zijn de Impressive-vloeren 
beter bestand tegen een geregelde blootstelling aan water.

Daardoor kan de vloer 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 
Impressive. 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.

Een klassieke stofzuiger wordt in regel niet gebruikt voor laminaatvloeren. Een 
uitzondering hierop zijn de vloeren met V-groef. Om opstapeling van vuil in de groef 
te vermijden wordt de vloer best eerst gestofzuigd met een voor laminaatvloeren 
aangepaste stofzuiger.

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.

Gebruik geen geïmpregneerde wegwerpwerpdoekjes. Deze bevatten vaak   
olie-achtige producten waar het stof aankleeft en ze kunnen (zullen) vlekken nalaten 
op de vloer.

REGELMATIG ONDERHOUD: DROOG

HOE HOUDT U UW 
QUICK•STEP® VLOER OPTIMAAL SCHOON?

NIEUW

DE EERSTE GRONDIGE SCHOONMAAK NA INSTALLATIE VAN DE VLOER

LAMINAAT IS NOG NOOIT ZO 
WATERBESTENDIG GEWEEST

Wees spaarzaam met water. Té vaak en té vochtig reinigen is onnodig en zou uw vloer zelfs onherroepelijk kunnen beschadigen. Licht vochtig 
onderhoud is slechts sporadisch nodig. Het is belangrijk om in alle omstandigheden, bij reinigen, overtollig en stagnerend vocht op de vloer te 
vermijden. Hiervoor kunt u dezelfde microvezeldoek gebruiken (QSCLEANINGMOP). Gebruik als onderhoudsproduct de Quick-Step Clean 
750 ml/2 l (concentraat), dat tevens zorgt voor een aangename geur in huis.


