
 

Instructie laminaat schoonmaken met Vloerreinigingssysteem 
Excellent, Superieur of Basic


Handleiding laminaat schoonmaken 

1.Meet 100 ml water af in een maatbeker. 

2. Druk één keer op het pompje om 1 dosering vloerreiniger Eco 
toe te voegen aan de maatbeker met water. 

3. Schenk de maatbeker voorzichtig uit over het mopje 

4. Rol het mopje stevig op zodat het mopje in zijn geheel 
klamachtig kan worden 

5. Afhankelijk van het oppervlak of de vervuiling van je laminaat 
maak je nog 1 of meer mopjes vochtig. Met 1 mop maak je 
ongeveer 30m2 laminaat schoon 

6. Ga nu terwijl de moppen geheel vochtig worden het laminaat 
Stofwissen of Stofzuigen 

7. Leg de mop op het laminaat en plaats het mopplaatje op de 
mop. 

8. Stel de ergonomische steel af op ongeveer schouderhoogte 

9. Loop een baan met de mop over de laminaat vloer naar de plek 
waar je begint met het moppen van de vloer. 

10. Begin nu rustig met het moppen van je laminaat. 

11.Als de mop te droog begint te worden bevestig je een nieuwe 
mop
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De vieze mop nooit uitspoelen maar uitwassen in een wasmachine.


Het uitspoelen van een microvezel mop is zinloos. Het vuil zit 
opgesloten in de microvezels en kan daar niet uitgespoeld worden. 
Tijdens het wasproces in een wasmachine wordt het vuil uit de 
microvezels gespoeld. Door iedere keer met een schone mop te 
werken verhoog je de schoonmaak kwaliteit op je vloer. Je laminaat 
zal er streeploos en vlekvrij uitzien na het schoonmaken.

Was de mop op minimaal 60 graden en gebruik geen 
wasverzachter.


 Voor het wassen van de mop is het Evika wasmiddel een 
uitstekend product.


Deze instructie van www.schoonmaakgoeroe.nl is ook toepasbaar 
voor:

• Linoleum schoonmaken

• Plavuizen schoonmaken

• Natuursteen schoonmaken

         

 Handleiding laminaat schoonmaken traditionele methode 

1. Stofzuig of wis de laminaat vloer voordat je hem gaat dweilen of 
moppen zodat al het losse vuil wordt verwijderd.

2. Vul een emmer met lauw water en doseer daarin de juiste 
hoeveelheid schoonmaakmiddel zoals aangegeven op het etiket. 
Gebruik geen heet water, hierdoor zal de alcohol uit het 
schoonmaakmiddel verdampen en zal je vloer niet streeploos 
opdrogen.

3. Vul een 2e emmer met lauw water.

4. Maak de dweil of mop nat in de emmer met schoonmaakmiddel.

5. Wring de dweil of mop uit boven de 2e emmer.

6. Begin nu met het laminaat schoonmaken.
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7. Indien de dweil/mop vies of te droog is geworden spoel hem dan 
uit in de 2e emmer met water en wring hem vervolgens uit.

8. Drenk de dweil/mop nu in de emmer met schoonmaakmiddel.

9. Wring de dweil/mop vervolgens uit boven de 2e emmer.

10. Ga nu verder met schoonmaken van het laminaat.

HERHAAL BOVENSTAANDE HANDELINGEN VANAF PUNT 7 
TOTDAT DE HELE VLOER SCHOON IS. DOOR OP DEZE MANIER 
TE WERKEN BLIJVEN DE SCHOONMAAKOPLOSSING IN DE 
EMMER MET WATER EN HET SCHOONMAAKMIDDEL LANGER 
SCHOON. DE VLOER WORDT IMMERS BETER SCHOON OMDAT 
ER NIET MET VUIL WATER WORDT GEWERKT.


Als je de stappen volgt die beschreven zijn in deze handleiding 
laminaat schoonmaken dan kun je genieten van een stralend 
schone plavuizen vloer. Het voordeel van dit systeem is dat er 
alleen maar gewerkt wordt met de beste professionele middelen en 
materialen. Met groot gemak maak je een laminaat vloer streeploos 
schoon. Het is belangrijk voordat je het laminaat gaat moppen, je 
het laminaat eerst stofvrij maakt met een stofwisser of stofzuiger.
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