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Technische fiche
Instructies voor reiniging en onderhoud van
EGGER productoppervlakken
Reiniging
De volgende instructies voor reiniging en onderhoud zijn van toepassingen op EGGER PerfectSense gelakte platen, Eurodekor,
laminaten, werkbladen, compactlaminaten en kantenband.
Vanwege het resistente en hygiënische oppervlak, heeft EGGER-laminaat geen speciaal onderhoud nodig. De oppervlakken
die bestaan uit met melaminehars geïmpregneerde decorpapieren of uitgeharde lak, zijn over het algemeen gemakkelijk schoon
te maken. Dit geldt ook voor getextureerde oppervlakken.
Gelakte oppervlakken zoals PerfectSense Premium Matt / Gloss, PerfectSense Feelwood, PerfectSense Texture of
PerfectSense Topmatt, zijn minder vlekgevoelig dankzij hun antifingerprinteigenschap. Dit geldt voor vingerzweet, op
voorwaarde dat er geen meubelpoetsmiddelen, washoudende reinigingsmiddelen of hervettende kunststofreinigers zijn
gebruikt. Ze hebben de neiging om een kleverige laag te vormen die vuil aantrekt en mogen dus niet gebruikt worden.
Het reinigen van EGGER oppervlakken is over het algemeen eenvoudig en regelmatig reinigen is belangrijk. Voor het reinigen
moeten milde middelen, zoals glasreinigers, worden gebruikt. Reinigingsmiddelen mogen in het bijzonder geen schurende
componenten bevatten, omdat ze het glansniveau negatief kunnen beïnvloeden of krassen op het oppervlak kunnen
veroorzaken. De reinigingsintervallen moeten worden aangepast aan het toepassingsgebied en de mate van vervuiling. Omdat
er vele soorten vervuiling kunnen ontstaan, van licht en nieuw tot zwaar en hardnekkig, en er een enorm scala van
verschillende stoffen bij betrokken kan zijn, is het zeer belangrijk om de juiste reinigingsprocedure te gebruiken. Afhankelijk van
de aard van de vervuiling moeten de reinigingsinstructies op de volgende pagina's worden opgevolgd. Het spreekt voor zich dat
u bij de eerste reiniging altijd met de mildste methode begint.

Basisreiniging
Afhankelijk van de aard en de mate van de vervuiling kan het nodig zijn om een zogenaamde basisreiniging uit te voeren. In de
handel verkrijgbare vet- of krachtreinigers blijken doeltreffend als basisreiniging. Hieronder volgt een voorbeeldselectie van
mogelijke reinigingsmiddelen.
Merk
Bref Power – tegen vet en aangekoekt vuil
Multi Grease Cleaner W5

Fabrikant/verdeler
Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf
Lidl

Hoe reinigen?
1)
2)
3)
4)

Besproei het oppervlak met mate met het reinigingsmiddel, max. 5 minuten laten inwerken.
Reinigingsmiddel droogwrijven met een droge doek (fijn microvezeldoek, PU-gecoat, niet-schurend)
Oppervlakken die in contact komen met etenswaren (zoals keukenwerkbladen) reinigen met water
Veeg ten slotte het gereinigde oppervlak droog met een schone katoenen of papieren doek

Afhankelijk van het resultaat, kunnen de stappen herhaald worden.
De specificaties en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en de blootstellingsduur moeten vóór gebruik in acht worden
genomen.
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Onderhoud
Als algemene regel moeten gemorste stoffen zoals thee, koffie, wijn enz. onmiddellijk worden gereinigd, omdat het moeilijker zal
zijn om deze te reinigen eens ze opdrogen. De volgende instructies moeten in het dagelijkse gebruik in acht worden genomen:
De oppervlakken mogen niet worden gebruikt als snijoppervlak, omdat dit snijmarkeringen kan achterlaten op zeer
resistente laminaatoppervlakken. Gebruik altijd een snijplank.
Het plaatsen van heet kookgerei zoals saus- en frituurpannen direct van de kookplaat of oven op het oppervlak moet
vermeden worden aangezien dit, afhankelijk van de blootstelling aan hitte, kan leiden tot een verandering in de glans of
tot een beschadiging van het oppervlak. Gebruik altijd hittebestendige onderzetters.
Gemorste vloeistoffen moeten altijd direct worden opgenomen of verwijderd, omdat langdurige blootstelling aan
bepaalde stoffen veranderingen in het glansniveau van laminaatoppervlakken kan veroorzaken. Gemorste vloeistoffen
moeten consequent en snel worden opgeveegd, vooral op plaatsen waar er zich uitsparingen en verbindingen
bevinden.

Algemene informatie
Deze aanbevelingen gelden voor alle EGGER melamine en gelakte oppervlakken. Bij donkere unikleuren en donkere
houtreproducties, moet er opgemerkt worden, dat normale gebruikssporen meer zichtbaar zijn dan op lichte decors. De
zichtbare gebruikssporen doen echter geen afbreuk aan de kwaliteit van het oppervlak.
EGGER melamine en gelakte oppervlakken moeten schoongemaakt worden met een zachte, vochtige doek. Doeken die te ruw
zijn of schoonmaak- of melaminesponsen met ruwe zijdes kunnen glanssporen op het oppervlak veroorzaken en het oppervlak
beschadigen. Diepe texturen kunnen probleemloos gereinigd worden, indien de instructies opgevolgd worden.

Andere belangrijke opmerkingen:












EGGER oppervlakken moeten regelmatig gereinigd worden.
Het gebruik van onderhoudsproducten is over het algemeen niet nodig.
Gebruik geen schurende middelen (bijv. schuurpoeder, staalwol.)
Gebruik geen polijstmiddelen, was, meubelreinigers of bleekmiddel.
Gebruik geen reinigingsproducten die sterke zuren of sterk zure zouten bevatten, bijv. kalkverwijderaars op basis van
mierenzuur en aminozwavelzuur, afvoerreinigers, zoutzuur, zilverreinigers of ovenreinigers.
Reiniging met een stoomreiniger is niet aanbevolen
Opgelet: voor de kantenband, verwijder het reinigingsmiddel direct na het aanbrengen verwijderen om scheuren en
verbleking te vermijden.
Stoffen die solventen bevatten, mogen enkel sterk aangelengd gebruikt worden voor het schoonmaken van
kantenband.
Strepen worden meestal veroorzaakt door te reinigen met organische solventen, het gebruik van koud water en
veelvuldig gebruikte doeken of zemen. Om strepen te vermijden, is het aanbevolen het oppervlak af te spoelen met
warm water en af te drogen met een microvezeldoek.
Verwijder vetresten zo snel mogelijk, ten laatste na 48 uur. Het oppervlak kan beschadigd geraken wanneer het niet op
tijd gereinigd wordt.

EGGER productoppervlakken voldoen aan de strenge EGGER kwaliteitseisen en de normen en regels die van toepassing zijn
en worden getest voor alle relevante kwaliteitseisen. Bekijk de respectievelijke technische fiches voor de kwaliteitseisen.
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De volgende reinigingsvoorschriften kunnen niet voor elk EGGER oppervlak toegepast worden. Om de passende instructies
aan het juiste product toe te wijzen, worden de volgende productafbeeldingen gebruikt:

PerfectSense

Eurodekor

Laminaat

Werkblad

Compactlaminaat

Kantenband

Aanbevelingen voor het reinigen
1. Stof, vuil, stof/vet mengsel, potlood, krijt, koffie, thee, vruchtensappen, suikeroplossingen, vingerafdrukken, viltstiften, vet,
olie, balpen, rubber .............................................................................................................................................................. 3
2. Kalkaanslag, (waterkringen), roest ....................................................................................................................................... 3
3. Wasresten (kaarsen, antischimmelmiddelen voor persen), waskrijt, lippenstift, schoenpoets, vloerboenmiddel, waspoets ..... 4
4. Bacteriologische vervuiling (zeepresten, huidschilfers, bacteriën, bloed, urine, faeces, braaksel) .......................................... 5
5. Verkleuring die optreedt na gebruik van solventen (strepen) ................................................................................................ 5
6. Wateroplosbare verven, emulsieverven en dispersielijmen (PVAC) ...................................................................................... 5
7. Lak op solventbasis, verven en lijmen (lakresten, spatten, spuitverf, stempelinkt) ................................................................. 6
8. Tweecomponentenlakken en lijmen, synthetische harsen, bv. polyurethaan ......................................................................... 6
9. Siliconen, afdichtmiddelen, onderhoudsproducten voor meubels .......................................................................................... 7

1. Stof, vuil, stof/vetmengsel, potlood, krijt, koffie, thee, vruchtensappen,
suikeroplossingen, vingerafdrukken, viltstiften, vet, olie, balpen, rubber

1.1. Lichte, recente vervuiling
Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog
wrijven.

1.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd
Gebruik schoon, warm water, schone doeken, een zachte spons of borstel (bv. een nylonborstel). Geschikt zijn gangbare
reinigingsproducten zonder schuurmiddelen, waspoeder (detergent), zachte zeep of huishoudzeep. Inzepen met het
schoonmaakmiddel, afhankelijk van de graad van vervuiling laten inwerken, dan nareinigen met puur water of glasreiniger.
Herhalen indien nodig. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met
microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

2. Kalkaanslag, waterkringen, roest

2.1. Lichte, recente vervuiling
Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog
wrijven.
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2.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd
Gebruik schoon, warm water, schone doeken, een zachte spons of borstel (bv. een nylonborstel). Geschikt zijn gangbare
reinigingsproducten zonder schuurmiddelen, waspoeder (detergent), zachte zeep of huishoudzeep. Inzepen met het
schoonmaakmiddel, afhankelijk van de graad van vervuiling laten inwerken, dan schoonspoelen met puur water of glasreiniger.
Herhalen indien nodig. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met
microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

2.3. Sterke, hardnekkige vervuiling en oude vlekken

Gebruik detergent of maak een pasta van waspoeder en water en laat deze een nacht inwerken. Vloeibare reinigingsmiddelen
met fijne kalk of milde bleekmiddelen zijn ook geschikt. Ze mogen echter maar occasioneel gebruikt worden en niet op
hoogglansoppervlakken. In het geval van hardnekkige kalkvlekken kan kortstondig een 10% azijn of citroenoplossing gebruikt
worden. Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden.
Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

3. Wasresten (kaarsen, antischimmelmiddelen voor persen) waskrijt,
lippenstift, schoenpoets, vloerboenmiddel, waspoets

3.1. Lichte, recente vervuiling
Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog
wrijven.

3.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd
Verwijder allereerst paraffine- of wasresten mechanisch. Opgelet: vermijd krassen. Gebruik een houten of een plastic spatel.
Verwijder de resten door middel van vloeipapier en een strijkijzer. Voor de verdere reiniging: gebruik schoon, warm water,
schone doeken, een zachte spons of borstel (bv. een nylonborstel). Geschikt zijn gangbare reinigingsproducten zonder
schuurmiddelen, waspoeder (detergent), zachte zeep of huishoudzeep. Inzepen met het schoonmaakmiddel, afhankelijk van de
graad van vervuiling laten inwerken, dan nareinigen met puur water of glasreiniger. Herhalen indien nodig. Het
schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon
doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

3.3. Sterke, hardnekkige vervuiling en oude vlekken

Gebruik detergent of maak een pasta van waspoeder en water en laat deze een nacht inwerken. Vloeibare reinigingsmiddelen
met fijne kalk of milde bleekmiddelen zijn ook geschikt. Ze mogen echter maar occasioneel gebruikt worden en niet op
hoogglansoppervlakken. Indien de vlekken niet konden worden verwijderd met de schoonmaakoplossing, kan een organische
solvent geprobeerd worden bv. aceton, spiritus, benzine of nagellakverwijderaar. Nareinigen met zuiver water of glasreiniger.
Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon
doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.
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4. Bacteriologische vervuiling (zeepresten, huidschilfers, bacteriën, bloed,
urine, faeces)

4.1. Lichte, recente vervuiling
Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog
wrijven. Bijkomende reiniging met desinfectiemiddel volgens de relevante regelgeving.

4.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd
Gebruik schoon, warm water, schone doeken, een zachte spons op borstel (bv. een nylonborstel). Geschikt zijn gangbare
reinigingsproducten zonder schuurmiddelen, waspoeder (detergent), zachte zeep of huishoudzeep. Inzepen met het
schoonmaakmiddel, afhankelijk van de graad van vervuiling laten inwerken, dan nareinigen met puur water of glasreiniger.
Herhalen indien nodig. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met
microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen. Bijkomende reiniging met desinfectiemiddel
volgens de relevante regelgeving.

4.3. Sterke, hardnekkige vervuiling en oude vlekken

Gebruik detergent of maak een pasta van waspoeder en water en laat het een nacht weken. Vloeibare reinigingsmiddelen met
fijne kalk of milde bleekmiddelen zijn ook geschikt. Ze mogen echter maar occasioneel gebruikt worden en niet op
hoogglansoppervlakken. Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen
te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.
Bijkomende reiniging met desinfectiemiddel volgens de relevante regelgeving.

5. Verkleuring die optreedt na gebruik van solvent (strepen)

5.1. Lichte, recente vervuiling
Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog
wrijven.

6. Wateroplosbare verven, emulsieverven, dispersielijmen (PVAC)

6.1. Lichte, recente vervuiling
Gebruik zachte en schone papierdoeken (droog of vochtig) of een spons. Bij gebruik van een vochtige doek, nadien droog
wrijven.
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6.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd

Gebruik schoon, warm water, schone doeken, een zachte spons op borstel (bv. een nylonborstel). Geschikt zijn gangbare
reinigingsproducten zonder schuurmiddelen, waspoeder (detergent), zachte zeep of huishoudzeep. Inzepen met het
schoonmaakmiddel, afhankelijk van de graad van vervuiling laten inwerken, dan nareinigen met puur water of glasreiniger.
Herhalen indien nodig. Indien de vlekken niet konden worden verwijderd met de schoonmaakoplossing, kan een organische
solvent geprobeerd worden bv. aceton, spiritus, benzine of nagellakverwijderaar. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen
om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig
verversen.

6.3. Sterke, hardnekkige vervuiling en oude vlekken

Zachter maken met water of organische solventen, dan aftrekken. Voor lijmen met een hogere waterbestendigheid moeten
special producten gebruikt worden. Dan nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig
verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken
regelmatig verversen.

7. Lak op solventbasis, verven en lijmen (lakresten, spatten, spuitverf,
stempelinkt)

Voor de seriematige verwerking van lijmen en lakken, is het aanbevolen, advies van de producent in te winnen over
productiegerelateerde vervuiling en de geschikte reinigingsmiddelen.

7.1. Lichte, recente vervuiling en normale vervuiling met langere inwerktijd
Verwijder onmiddellijk de vervuiling met een organische solvent, bv. aceton, spiritus, benzine of nagellakverwijderaar.
Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het
oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

7.2. Sterke, hardnekkige vervuiling of oude vlekken
Zachter maken met water of organische solventen, dan aftrekken. Voor lijmen met een hogere waterbestendigheid moeten
special producten gebruikt worden. Verfresten kunnen soms mechanisch verwijderd worden nadat ze zijn opgedroogd. Bij
graffiti is speciale reiniging nodig. Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om
strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig
verversen.

8. Tweecomponentenlakken en lijmen, synthetische harsen, bv.
polyurethaan

Voor de seriematige verwerking van lijmen en lakken, is het aanbevolen, advies van de producent in te winnen over
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productiegerelateerde vervuiling en de geschikte reinigingsmiddelen.

8.1. Lichte, recente vervuiling
Reinigen is enkel mogelijk vόόr uitharding. Verwijder daarom de vlekken onmiddellijk met water of een organische solvent.
Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het
oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

8.2. Normale vervuiling met langere inwerktijd en sterkere, hardnekkige vervuiling
Resten van uitgeharde condensatie- of reactieharslijmen kunnen meestal niet verwijderd worden.

9. Siliconen, afdichtingsmiddelen, onderhoudsmiddelen voor meubilair

9.1. Lichte, recente vervuiling
Droog de vlek onmiddellijk af. Gebruik indien nodig een siliconenverwijderaar. Nareinigen met schoon water of glasreiniger. Het
schoonmaakmiddel volledig verwijderen om strepen te vermijden. Het oppervlak droog wrijven met microvezeldoek, schoon
doek of papierdoeken. Doeken regelmatig verversen.

Geldigheid:
Dit document werd zorgvuldig en naar ons beste vermogen opgesteld. De informatie wordt ter beschikking gesteld op basis van praktische ervaring, interne tests en geeft ons huidige
kennisniveau weer. Dit document is enkel bedoeld ter informatie en geeft geen garanties aangaande producteigenschappen of geschiktheid voor specifieke toepassingen. We zijn niet
verantwoordelijk voor fouten, verkeerde normering, of drukfouten. Bovendien kunnen technische veranderingen voortkomen uit de verdere ontwikkeling van EGGER producten, veranderingen
in normering of publieke rechtsdocumenten. De inhoud van dit document kan dus niet beschouwd worden als gebruiksaanwijzing af als legaal bindend. Onze algemene verkoops- en
leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.
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