
 

Reinigingsadvies 
 
Walltalkers 
 
 
 
Belangrijk onderhoud voordat u Walltalkers voor het eerst gebruikt: 
Reinig het oppervlak zorgvuldig met een niet-schurend reinigingsmiddel, zoals Vescom 
Cleaner of een whiteboard-schoonmaakmiddel, met een schoonmaakdoek voor droog-
wissen (microvezeldoek) of een soortgelijke zachte doek. Neem het volledige oppervlak 
dan af met schoon water, waarna u het droogt met een schoonmaakdoek voor droog-
wissen of een soortgelijke zachte doek. Door het oppervlak met water af te nemen, 
worden eventuele resten van het schoonmaakmiddel verwijderd. 
 
Belangrijk onderhoud voor Walltalkers-oppervlakken: 
 
1. Aanbevolen is het gebruik van markeerstiften met inkt op alcoholbasis. Bij andere 

typen whiteboard-markeerstiften kan vaker schoonmaken nodig zijn. 
 

2. Verwijder whiteboard-markeringen met een schoonmaakdoek voor droog-wissen 
(microvezeldoek). Druk stevig en maak cirkelvormige bewegingen tijdens het 
wissen. Was of vervang schoonmaakdoeken als deze vuil worden. Vuile 
schoonmaakdoeken kunnen inktresten over het oppervlak smeren. 

 
Belangrijk:  
Hoogglans oppervlakken zijn uitstekend geschikt voor droog uitwissen. Bij matte 
oppervlakken of oppervlakken die geschikt zijn voor beeldprojectie, kan vaker 
reiniging met vloeistoffen nodig zijn dan bij oppervlakken met gemiddelde glans of 
hoogglans.  
 

3. Voor dagelijkse reiniging, of indien nodig, het oppervlak met water afnemen. 
Droog het oppervlak met een schoonmaakdoek voor droog-wissen of een 
soortgelijke zachte doek alvorens u begint te schrijven. 
 

4. Wanneer een grondigere reiniging gewenst is, dient u Vescom Cleaner of een 
whiteboard-schoonmaakmiddel te gebruiken met een schoonmaakdoek voor droog-
wissen (microvezeldoek) of een soortgelijke zachte doek.  
Zodra het materiaal schoon is, neemt u het oppervlak af met water en droogt u het 
met een schoonmaakdoek voor droog-wissen of een soortgelijke zachte doek. 
 

5. Gebruik voor hardnekkige vlekken een verf-/lijmverwijderingsmiddel. Breng dit aan 
op een schoonmaakdoek voor droog-wissen of een soortgelijke zachte doek en dep 
en/of wrijf deze zachtjes op het gebied met de vlek. Reinig het oppervlak zodra de 
vlek is verwijderd door dit met schoon water af te spoelen met een schoonmaak-
doek voor droog-wissen of een soortgelijke zachte doek. Droog het zoals hiervoor 
beschreven. Lees de gebruiksinstructies van de fabrikant van het verf-
/lijmverwijderingsmiddel goed door voordat u dit gebruikt. 
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waarschuwing 
• Gebruik geen ballpoints of andere voorwerpen met een scherpe punt op de 

Walltalkers wandbekleding. 
• Bordenwissers met een plastic frame of soortgelijke voorwerpen met scherpe 

randen kunnen krassen veroorzaken op de Walltalkers wandbekleding. 
• Gebruik geen schuurmiddelen op de Walltalkers wandbekleding. 
• Markeringen van een permanente markeerstift kunnen worden verwijderd door met 

een whiteboard-markeerstift over de markeringen heen te schrijven en vervolgens te 
verwijderen met een schoonmaakdoek voor droog-wissen (microvezeldoek) of een 
soortgelijke zachte doek. 

 
 
Vescom is niet verantwoordelijk voor enige schade die tijdens het reinigingsproces kan 
ontstaan. 


