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Deze vloerbehandelingsgids is bedoeld voor COREtec® Sound Core, Pro Core en Mineral Core collecties.
Door de juiste behandeling beschermt en behoudt u het uitzicht en de kenmerken van uw COREtec®-vloer. 
Een juiste behandeling van uw vloer omvat een aantal cruciale taken:
1. Schoonmaken na het leggen
2. Preventief onderhoud
3. Routineonderhoud
4. Verwijderen van plekken en vlekken
5. Schoonmaakapparatuur

Onderhoud na het leggen
• Reinig de COREtec®-vloer met een droge microvezel moppad of een geschikte stofzuiger om alle 

stofdeeltjes van de vloer te verwijderen.
• Reinig de vloer nat met een pH-neutraal schoonmaakmiddel zoals de COREtec® Daily Cleaner of 

gebruik de COREtec® Deep Cleaner met een natte microvezel moppad. Reinig de vloer in delen en 
vervang de pad als hij vuil is.

• Spoel de vloer altijd na met zuiver water om eventuele resten te verwijderen.
• U kunt een cilindrische vloerschrobber gebruiken met een pH-neutraal schoonmaakmiddel zoals de 

COREtec® Daily Cleaner of de COREtec® Deep Cleaner. Nooit droog opwrijven.
• De plinten kunt u schoonmaken met een pH-neutrale vloerreiniger, bijvoorbeeld de COREtec® Daily 

Cleaner.

Voor nieuwbouw of renovatie: er kan bouwstof en voegkit op de vloer zijn achtergebleven. Als dat niet 
volledig verwijderd wordt en de bodem daarna niet nog eens nat schoongeveegd wordt, kan dat een waas 
op het vloeroppervlak achterlaten.

Indien uw COREtec®-vloer correct schoongemaakt wordt, blijft hij eruitzien alsof hij net uit de doos komt!
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Preventief onderhoud
• Bescherm uw COREtec®-vloer steeds als u zware voorwerpen verplaatst. Zo voorkomt u blijvende 

krassen en scheuren.
• Gebruik gepaste vloerbeschermers onder tafels, stoelen en andere zware meubels en vermijd zo 

permanente schade.
• Leg aan alle ingangen deurmatten die het vuil en vocht absorberen. Indien u de matten rechtstreeks op 

de COREtec®-vloer legt, kies dan matten zonder latex of rubber om verkleuring te vermijden.
• Gebruik gepaste raambedekking om directe lichtinval te beperken, want dat kan de kleur van de vloer 

doen vervagen.

Routineonderhoud
• Het is belangrijk dat u regelmatig vuil en stof verwijdert zodat de deeltjes niet schuren over het 

oppervlak van de COREtec®-vloer. U kunt het best vegen, stofmoppen en stofzuigen om de vuildeeltjes 
te verwijderen voor ze krassen en slijtage veroorzaken. Gebruik geen stofzuigers met ronddraaiende 
borstels.

• Regelmatig nat schoonmaken met een pH-neutrale vloerreiniger, zoals de COREtec® Daily Cleaner is 
noodzakelijk om het uitzicht van de COREtec® te behouden. Stofzuig of stofmop altijd voor u de vloer nat 
schoonmaakt. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of producten die matte resten achterlaten 
op het vloeroppervlak. Volg de instructies van de producent van het schoonmaakmiddel voordat u gaat 
nat moppen of het product gaat aanbrengen. Indien u moet spoelen, gebruik dan schoon water en 
versnel het drogen met waaiers of ventilatoren.

• Mop- en glansproducten en producten die bleekmiddel bevatten, worden afgeraden.
• Gebruik geen stoommoppen voor COREtec® Sound Core en Pro Core. Voor de COREtec® Mineral Core 

mag u wel een stoommop gebruiken.
• De plinten kunt u schoonmaken met een pH-neutrale vloerreiniger, bijvoorbeeld de COREtec® Daily 

Cleaner.

Verwijderen van plekken en vlekken
COREtec®-vloeren zijn zodanig ontwikkeld dat ze bestand zijn tegen vlekken.
• Absorbeer natte vlekken zo snel mogelijk door ze te deppen met keukenpapier of stoffen doeken. Spoel 

indien nodig met water en dep droog.
• Opgedroogde plekken moeten verwijderd worden door voorzichtig erover te wrijven en ze weg te 

spoelen met water. Dep daarna droog.
• Gebruik indien nodig een specifieke vlekkenreiniger, bijvoorbeeld COREtec® Stain Remover. Vermijd 

detergenten of schuurmiddelen, want dergelijke producten kunnen matte resten achterlaten.
• Gebruik reinigingsalcohol (isopropylalcohol) met een schone witte doek voor vlekken waarvoor u een 

solventreiniger nodig heeft die niet verwijderd kunnen worden met water of reinigingsmiddelen.
• Merk op dat sommige vlekken resten kunnen achterlaten.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: het oppervlak van de COREtec®-vloer verandert als u nat schoonmaakt 
of oppervlaktebehandelingsproducten aanbrengt. Tref de juiste veiligheidsmaatregelen.
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Schoonmaakapparatuur
• Stoomreinigers kunnen niet worden gebruikt voor COREtec® Sound Core en Pro Core, maar wel voor 

COREtec® Mineral Core.
• Vloerreinigingsmachines van het type schrobmachine, veegmachine en rotocleaner kunnen worden 

gebruikt met een toerental van maximaal 250 rotaties per minuut én met gebruik van de geschikte 
accessoires (borstels en reinigingsschijven). Nooit chemisch of droog reinigen met één van deze apparaten.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING : Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de instructies voor 
het gebruik van reinigingsapparaten en hun accessoires strikt op te volgen en om vóór elke reiniging de 
compatibiliteit van COREtec® met reiniging te controleren.
Bij twijfel of indien verduidelijking nodig is, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw COREtec® 
vertegenwoordiger.
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