SCHOONMAAKTIPS

Pedicure voor vloeren
Vijf tips voor het juiste vloeronderhoud
Wilrijk, 28 november 2016 – Vloeren in huis krijgen het elke dag zwaar
te verduren. Er wordt constant over gelopen, kinderen spelen erop en
stoelen worden heen en weer geschoven. Om ze langer te laten
meegaan en om ze langer mooi te houden, is extra aandacht voor
schoonmaak en onderhoud nodig. Een regelmatige pedicure dus, niet
voor de voeten, maar voor de vloer. Opgelet: niet alle vloerbedekkingen
zijn dezelfde. De volgende tips tonen hoe u het best zorg draagt voor
laminaat, tegels, enzovoort.

Tip n°1
Schoonmaak en onderhoud van vloeren is zo divers als er varianten
zijn. Vloerbedekkingen als laminaat en parket hebben echter één ding
gemeen: ze houden niet van water. Teveel vocht vergroot het risico op
uitzetten. Daarom mogen ze nooit met water geschrobd worden, enkel
met een licht vochtige dweil. Schoonmaken met weinig water
beschermt bovendien niet alleen de vloer, maar ook het milieu.

Tip n°2
Natuur- en synthetische vloerbedekkingen zoals kurk of laminaat
kunnen gaan uitzetten in contact met een teveel aan water. Dit type
vloeren moet schoongemaakt worden met een licht vochtige doek. Om
de juiste vochtigheidsgraad te bereiken, kan een tweede droge doek
gebruikt worden. Deze rol je rond de vochtige doek en je wringt beide
krachtig uit. De droge doek absorbeert zo het teveel aan vocht. Om er
zeker van te zijn de vloer niet te beschadigen met een teveel aan water,
kan u best de nieuwe Kärcher FC 5 vloerreiniger voor harde vloeren
gebruiken. Zijn microvezelrol is automatisch licht bevochtigd. Bovendien
zorgt het apparaat voor een doeltreffender reiniging dan manueel
schoonmaken.
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Tip n°3
Parket is altijd een mooie keuze. Net als de synthetische variant houdt
deze houten vloer ook van de stofzuiger en licht vochtige doeken.
Daarnaast kunnen houten vloerbedekkingen

- afhankelijk van de

belasting en het gebruik - af en toe worden behandeld met speciale
boenwas voor een mooie glans. Voor het boenen moet parket altijd
eerst worden gereinigd om vlekken en krassen te verwijderen. De
verzorging moet aangepast zijn aan het type vloer, zo vraagt gevernist
parket een ander product dan de geoliede versie. Het is best de
instructies van de producent te volgen.

Tip n°4
Niet voor niets worden haast onverwoestbare tegels in badkamers en
keukens gebruikt. Ze zijn bestand tegen watervlekken en etensresten;
kruimels en stof kunnen makkelijk verwijderd worden met een
stofzuiger, vlekken kunnen worden weggenomen met een natte doek.
Enkel de voegen vragen speciaal onderhoud: voor de behandeling van
hardnekkige kalkvlekken, gebruikt men vaak bijtende detergenten die
beschadigingen kunnen veroorzaken. Daarom is het beter de voegen
vooraf nat te maken en citroenzuur te gebruiken, dat veel minder
agressief is. Na het schoonmaken is het best na te spoelen met helder
water om resten van het schoonmaakmiddel te verwijderen.

Tip n°5
Voor de schoonmaak grijpen de meesten in eerste instantie naar de
stofzuiger. In tegenstelling tot de bezem, die het stof doet opdwarrelen,
elimineert de stofzuiger doeltreffend kruimels en stof. Dat is belangrijk
alvorens met water te gaan reinigen, want grote vuildeeltjes kunnen niet
helemaal weggenomen worden met de dweil of het risico bestaat dat er
krassen worden gemaakt op gevoelige oppervlakken zoals parket. Wie
efficiënt en gemakkelijk zijn vloer wil reinigen, kan de Kärcher FC 5
vloerreiniger voor harde oppervlakken gebruiken. Deze dweilt en zuigt
het vuil water op in één doorgang.

