
Clean &  

       Care 

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

HARDNEKKIG VUIL

GELAKTE VLOEREN       

Onderstaande tabel geeft een indicatie welke producten u in bepaalde gevallen kunt gebruiken 
bij gelakte Quick•Step® vloeren. Bij twijfel, aarzel niet om uw dealer of de fabrikant om raad te vragen.

GEOLIEDE VLOEREN       

Probeer vlekken op je geoliede vloer zo snel mogelijk met een droge doek te verwijderen, of met een licht vochtige doek gedrenkt in Quick•Step® 

Clean product. Droog resten van water goed op. In geen geval andere producten gebruiken, om ergere schade aan je vloer te vermijden.

Verwijder vlekken 
zo snel mogelijk.

Vlekken van inkt, verf, 
onuitwisbare markeerstift,… 

moeten te allen tijde 
vermeden worden.

DE EERSTE GRONDIGE SCHOONMAAK 
NA INSTALLATIE VAN DE VLOER
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 parketvloeren;
-  Verwijder alle grof vuil met een zachte borstel en een vuilblik;
-  Maak de V-groeven schoon met een aangepaste stofzuiger;
-  Reinig met een droge microvezeldoek zoals beschreven in “Droog onderhoud”;
-  Verwijder hardnekkige bevuiling zoals beschreven in “Hardnekkig vuil”;
-  Reinig nu met een licht vochtige microvezeldoek zoals beschreven bij 
   “Licht vochtig onderhoud”.

HERSTEL         
Als er kleine beschadigingen zijn aan je 
Quick•Step® vloer, kan je die camoufl eren 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.

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.
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Onderhoud en verzorging van je 
gelakte en geoliede Quick•Step® parketvloer

DUURZAAM

GEBRUIKSVRIENDELIJK

EFFICIËNTN
L

VERONTREINIGING TE VERWIJDEREN MET

Strepen van rubber of plastic Wrijven met een droge doek, met de Quick•Step® Clean.

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, lippenstift, teer,… Zo snel mogelijk met een droge doek of licht vochtige doek 
met Quick•Step® onderhoudsproduct wegnemen. 
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QSCLEANINGKIT QSCLEANINGMOP

QSCLEANING750 QSCLEANING2000
QSCARE750

QSWMAINTOILW
QSWMAINTOILN

+

VOOR ALLE VLOEREN      VOOR GEOLIEDE VLOEREN*
      

REGELMATIG ONDERHOUD: 
DROOG POETSEN

GEÏMPREGNEERDE WEGWERPDOEKJES 
-  Doen stof aan de vloer kleven.
-  Laten vlekken na op de vloer. 

QUICK•STEP®  MICROVEZELDOEK (QSCLEANINGMOP)
De speciale vezels hebben een grote vuilopnamecapaciteit. 
Ze maken het vuil probleemloos los, ook op moeilijk te bereiken 
plaatsen. 

LICHT VOCHTIG ONDERHOUD 
IS SLECHTS AF EN TOE NODIG

Té vaak en té vochtig reinigen 
is onnodig en kan je vloer zelfs 
onherroepelijk beschadigen. 

Quick•Step® microvezeldoek 
+ Quick•Step® Clean 
(QSCLEANING750/2000).

Zo ga je te werk:

-   Voeg 1 dopje toe aan een emmer met 5L water.
-   Drenk de Quick•Step® Cleanmop in deze oplossing.
-   Wring goed uit.
-   Zorg er zeker voor dat de mop slechts licht vochtig is vóór u de 
    Quick•Step® vloer reinigt.
-   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 heff en. 
    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.

De frequentie van licht vochtig onderhoud hangt 
af van het gebruik en de verontreiniging van de 
vloer.

QUICK•STEP® ONDERHOUDSPRODUCTEN

Quick•Step® biedt een complete onderhoudsset aan met volgende inhoud:
-   een mophouder met telescopische steel en ergonomische handgreep,
-   een microvezeldoek. De Quick•Step® Cleaningmop is ontworpen om zowel droog als licht 
    vochtig te gebruiken. Hij is machinewasbaar op 60°C/140°F 
    (gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel),
-   onderhoudsproduct Quick•Step® Clean 750 ml.

Afzonderlijk verkrijgbaar:
-   Quick•Step® cleaning mop.
-   Onderhoudsproduct Quick•Step® Clean 750 ml of 2 L (concentraat).

Zo verzorg je je geoliede vloer met Quick•Step® Oil Care:

- Reinig eerst de vloer met het Quick•Step® Clean product zoals beschreven 
onder “licht vochtig onderhoud”.

- Zorg ervoor dat je vloer droog, stofvrij en ontdaan is van vlekken.
- Los 2 tot max. 4 dopjes Quick•Step® Oil Care op in water (gebruik het dopje 

op de fl es).
- Drenk een andere, propere Quick•Step® cleaning mop in deze oplossing. 

Wring hem goed uit, zorg ervoor dat hij slechts licht vochtig is. 
- Trek de Quick•Step® mop met een zigzagbeweging over de vloer naar je toe. 

Beweeg in de lengterichting van de panelen. 
- Spoel regelmatig en wring telkens 

goed uit. 

Gebruik de microvezeldoek exclusief 
voor Quick•Step® Oil Care. Meng 
niet met andere producten.

*(Referenties: IMP 1624, IMP 1625, IMP 1626,

IMP 1627, IMP 1628, VAR 1629, VAR 1630,

VAR 1631, VAR 1632, PAL 1472, PAL 1473,

PAL 1474, PAL 1475, PAL 1476, PAL 1477,

CAS 1472, CAS 1473, CAS 1478)

DÉ OPLOSSING OM 
JE GEOLIEDE VLOER 
JARENLANG IN PERFECTE 
CONDITIE TE HOUDEN
De Quick•Step® Oil Care beschermt je vloer, voorkomt 
dat hij er uitgedroogd en dof gaat uitzien, en helpt z’n 
oorspronkelijke uiterlijk te herstellen.

EENVOUDIGE VERZORGING, 
GEBRUIKSVRIENDELIJK EN 
EFFICIËNT
Heel gebruiksvriendelijk in vergelijking met andere onderhoudsoliën, 
die erg tijdrovend en omslachtig zijn in gebruik.

EENVOUDIG AAN TE BRENGEN MET DE 
QUICK•STEP® CLEANING MOP

-  Gebruik om de 4 lichtvochtige reinigingsbeurten een paar dopjes 
   Quick•Step® Oil Care, opgelost in water.
-  Regelmatig inzepen niet nodig.
-  Je vermijdt schuren en heroliën.
-  Meubels verhuizen niet nodig.

VOEDENDE EN BESCHERMENDE FORMULE
-  Verbergt micro-krasjes.
-  Uw geoliede vloer blijft mooi, z’n hele leven lang.

JE KAN HEEL SNEL WEER OP JE VLOER LOPEN
Je hoeft niet langer te wachten dan bij een gewone  reinigingsbeurt.

Heel druk belopen vloeren hebben een frequenter onderhoud nodig. 
Vraag je dealer of de fabrikant om gepast advies.

PERIODE 1 
1 dopje/5l water

PERIODE 2 
1 dopje/5l water

PERIODE 3 
1 dopje/5l water

PERIODE 4 
1 dopje/5l water  DROGEN  2-4 dopjes/5l water

ELKE 
6-12 MAANDEN

VOOR STERK BESCHADIGDE VLOEREN RAADT 
QUICK•STEP® AAN OM DE QUICK•STEP® 
ONDERHOUDSOLIE TE GEBRUIKEN.
Onderhoud uw geoliede Quick•Step® parket vloer met de Quick-
Step onderhoudsolie als volgt:

- Kijk op www.quick-step.com om het type onderhoudsolie voor 
uw vloer te bepalen. Er is keuze tussen een witte versie of een 
transparante versie.

- Reinig de vloer met Quick•Step® clean product zoals 
beschreven in het onderdeel ""Licht vochtig onderhoud.

- Zorg ervoor dat de vloer droog is, stofvrij en dat alle vlekken 
verwijderd zijn.

- Breng een dunne laag Quick•Step® onderhoudsolie aan en 
laat gedurende enkele 
minuten drogen. Nadien 
wrijft u het oppervlak met 
een propere vod.

- verbruik: +/- 50m²/l
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