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algemeen
• Gebruik bij standaard onderhoud en de verwijdering van verontreinigingen altijd
een doek die niet pluist.
• Gebruik Vescom Cleaner voor de beste resultaten.
standaard onderhoud
• Reinig vinyl meubelbekleding regelmatig met een droge of vochtige doek.
• Wanneer Vescom Cleaner wordt gebruikt, moeten de restanten van het
reinigingsmiddel worden verwijderd met water en een doek.
verontreinigingen
• Het verdient aanbeveling om verontreinigingen zo snel mogelijk te verwijderen. Let
op: denim- of textielkleurstoffen kunnen niet worden verwijderd.
• Verwijder droog vuil op het oppervlak met een zachte borstel of een doek.
• Verwijder natte verontreinigingen zo snel mogelijk met een niet pluizend
absorberend materiaal.
• Breng Vescom Cleaner aan met een doek of spuit het rechtstreeks op de bekleding.
• Breng bij hardnekkige verontreinigingen Vescom Cleaner aan en laat het enkele
minuten inwerken.
• Gebruik een borstel en lichte druk om hardnekkige verontreinigingen te verwijderen
uit de textuur van de vinyl meubelbekleding.
• Werk altijd van buiten naar binnen om de plek in te dammen.
• Verwijder na het reinigen al het vuil en reinigingsmiddel met schoon water en een
schone doek. Droog de plek na met een doek.

waarschuwing
 Vinyl meubelbekleding met een glanzende toplaag mag alleen met een droge of
vochtige doek worden gereinigd. Het gebruik van een borstel kan de bovenste laag
beschadigen.
bestendigheid tegen reinigings- en desinfectiemiddelen
• Vescom vinyl meubelbekleding kan worden gereinigd met de meeste huishoudelijke
reinigingsmiddelen; over het algemeen kunnen allesreinigers veilig worden
gebruikt.
• Desinfectiemiddelen op basis van quaternair ammonium (‘quats’) of peroxide
kunnen in het algemeen veilig worden gebruikt.
• Voor het desinfecteren van vinyl meubelbekleding kan actief chloor worden
gebruikt. Actief chloor wordt niet aanbevolen:
 Wanneer desinfectie met een grote regelmaat vereist is (zoals dagelijks).
 Wanneer de concentratie van actief chloor hoger is dan 1.000 ppm.
• Volg altijd de instructies van de fabrikant van het reinigings-/desinfectiemiddel.
• Het wordt aangeraden om de contacttijd van desinfectiemiddelen niet langer te
laten duren dan nodig is voor een goede desinfectie.
• Spoel de plek daarna af met schoon water en gebruik een schone doek om de
restanten van het reinigings-/desinfectiemiddel te verwijderen.
• Gebruik het volgende niet:
o Reinigings- of desinfectiemiddelen met een hoge concentratie alcohol
o Vloeistoffen op basis van oplosmiddelen
o Schurende reinigingsmiddelen, zoals schuursponsjes of vloeistoffen die
schuurmiddelen bevatten
o Reinigingsmiddelen met een sterke blekende werking

Dit advies is gebaseerd op Vescoms interne en op externe testen met reinigings- en
desinfectiemiddelen. Omdat er veel formuleringen beschikbaar zijn, kan Vescom niet
garanderen dat deze volledig compatibel zijn met alle bestaande ‘veilig te gebruiken’
reinigings- en desinfectiemiddelen. Probeer het middel - voordat u het verder gebruikt daarom altijd uit op een onopvallend gebied om kleurechtheid en materiaabestendigheid ervan te testen!

Neem voor aanvullende informatie en/of vragen contact op met Vescom B.V. of uw
lokale leverancier.
Vescom is niet verantwoordelijk voor enige schade die mogelijk wordt veroorzaakt
tijdens het reinigings- en desinfectieproces.

