
ONDERHOUD	  VOLKERN	  
	  
Het	  dagelijks	  onderhoud	  is	  eenvoudig.	  Gebruik	  een	  spons	  met	  zeep	  of	  een	  zacht	  doekje.	  
	  
Gebruik	  voor	  hardnekkige	  vlekken	  een	  gepast	  biologisch	  oplosmiddel	  (type	  white	  spirit,	  aceton,	  
ontsmettingsalcohol,	  spiritus,	  enz.).	  Spoel	  met	  warm	  water	  en	  droog	  af	  met	  behulp	  van	  keukenpapier.	  
	  
Gebruik	  nooit	  schurende	  producten	  (schuurpoeder,	  staalwol,	  zwarte	  zeep),	  noch	  bleekmiddelen,	  
waxproducten	  voor	  meubels,	  reinigingsproducten	  met	  sterke	  basen,	  sterke	  zuren	  of	  zouten	  
(antikalksteen,	  zoutzuur,	  ontstoppingsproducten,	  reiniger	  voor	  zilverwerk,	  enz.).	  
	  
Lijmvlekken	  moeten	  onmiddellijk	  verwijderd	  worden:	  vlekken	  van	  neopreen	  of	  silicone	  door	  middel	  van	  
het	  gepaste	  oplosmiddel,	  vinyllijmen	  met	  warm	  water.	  Resten	  lijmfilm	  moeten	  met	  aceton	  verwijderd	  
worden.	  
	  
Sporen	  van	  slijtage	  zijn	  meer	  zichtbaar	  op	  donkere	  oppervlakken	  (microkrasjes).	  Deze	  sporen	  zijn	  louter	  
visueel	  en	  doen	  geen	  afbreuk	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  het	  oppervlak.	  Dit	  kenmerk	  moet	  in	  acht	  genomen	  
worden	  naargelang	  het	  eindgebruik	  van	  het	  product.	  
	  
Glanzende	  oppervlakken	  zijn	  gevoeliger	  voor	  krassen,	  omdat	  de	  structuur	  ervan	  glad	  en	  effen	  is.	  Deze	  
sporen	  zijn	  visueel	  en	  doen	  geen	  afbreuk	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  het	  oppervlak.	  Dit	  kenmerk	  moet	  in	  acht	  
genomen	  worden	  naargelang	  het	  eindgebruik	  van	  het	  product.	  
	  
Door	  haar	  zeer	  uitgesproken	  en	  matte	  structuur	  kunnen	  de	  ribbels	  van	  de	  ROCHE-‐oppervlaktestructuur	  
in	  combinatie	  met	  donkere	  decoren,	  veranderen	  tijdens	  de	  levensduur	  van	  het	  paneel.	  Een	  glanseffect	  
houdt	  geen	  kwaliteitsgebrek	  in	  van	  de	  oppervlaktestructuur.	  Dit	  kenmerk	  moet	  in	  acht	  genomen	  
worden	  naargelang	  het	  eindgebruik	  van	  het	  product.	  
	  
De	  kern	  van	  het	  Compact	  paneel	  Monochrom®	  White	  wijzigt	  niet	  door	  een	  groot	  aantal	  vlekken	  
(vruchtensap,	  olie,	  zuurstofrijk	  water	  30	  %,	  aceton,	  enz.),	  maar	  is	  gevoeliger	  voor	  sommige	  zeer	  
kleurrijke	  vlekmakers	  zoals	  wijn,	  eosine...	  Er	  wordt	  aangeraden	  deze	  vlekken	  onmiddellijk	  te	  reinigen.	  In	  
geval	  van	  een	  hardnekkige	  vlek,	  kan	  de	  rand	  hersteld	  worden	  door	  te	  schuren	  met	  schuurpapier	  met	  
fijne	  korrel	  en	  een	  schuurblok.	  Polyrey	  test	  de	  kern	  van	  haar	  Compact	  panelen	  op	  dezelfde	  manier	  als	  
het	  oppervlak	  ervan.	  De	  kernen	  hebben	  echter	  niet	  dezelfde	  vereisten	  op	  het	  gebied	  van	  weerstand	  
tegen	  vlekken,	  conform	  de	  norm	  EN438.	  
	  
Naleving	  van	  volgende	  regels	  zorgt	  voor	  een	  langere	  levensduur	  van	  het	  Compact	  laminaat	  :	  
-‐	  Gebruik	  systematisch	  een	  snijplank	  en	  een	  onderzetter.	  
-‐	  Reinig	  gemorste	  vloeistoffen	  onmiddellijk,	  voorkom	  stilstaand	  water.	  
-‐	  Voorkom	  het	  glijden	  van	  schurende	  voorwerpen.	  
	  
Deze	  informatie	  dient	  louter	  als	  indicatie.	  Ze	  biedt	  geen	  enkele	  garantie,	  maar	  dient	  als	  hulpmiddel	  en	  extra	  geheugensteun	  
voor	  het	  onderhoud.	  
	  
	  
	  	  

 


