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 Als er werkzaamheden uitgevoerd gaan worden in de ruimte waarin de vloer ligt, moet de vloer beschermd worden met 

vellen papier, multiplex of hardboard. 

 Sleep meubels niet over de vloer. 

 Gebruik vilten dopjes onder poten van stoelen en meubels. 

 Zwenkwielen van bureaustoelen moeten voldoen aan EN12529 (Type W). Gebruik beschermende matten onder 

bureaustoelen met zwenkwielen. 

 Gebruik goede inloopmatten bij alle ingangen om stof, steentjes en vocht buiten te houden. 

 Gebruik nooit matten met een latex of rubber rug, omdat hierdoor permanente vlekken op de vloer kunnen ontstaan. 

 Gebruik nooit reinigingsproducten met schurende ingrediënten of oplosmiddelen, zoals aceton. 

 Gebruik nooit staalborstels.  

 Voorkom dat de vloer nat wordt. 

 Leg matten of tapijten voor keukenapparaten en gootsteenbakken, om uw kurkvloer te beschermen tegen veel 

loopverkeer, lekkend water, voedselresten, vet en al het andere waardoor de vloer vroegtijdig kan slijten. 

 Ideale en gezonde omstandigheden in de ruimte zijn 35-65% bij 20°C.  

 Als de verwarming veel wordt gebruikt, kan de luchtvochtigheid binnen zo sterk dalen dat de vloer kan uitdrogen. Kurk 

is een natuurlijk materiaal. Daarom kunnen de vloertegels enigszins krimpen en kunnen er kleine naden tussen de 

voegen verschijnen. Gebruik een luchtbevochtiger om dit te voorkomen. 

 Vergeet niet dat tapijten of matten die op de vloer liggen kunnen werken als warmteopslag. Hierdoor kan de 

vloertemperatuur hoger worden dan de aanbevolen maximale oppervlaktetemperatuur (niet hoger dan 20 - 22°C) 

 Kurk kan als natuurlijk materiaal verkleuren als het wordt blootgesteld aan zonlicht. Kurk en hout zijn natuurlijke 

producten. Verkleuring is waarschijnlijk als de vloer lange tijd wordt blootgesteld aan zonlicht. De kleur van kurk zal 

lichter worden, terwijl hout meestal geler of donkerder wordt. Het is belangrijk om tapijten en meubels zo nu en dan te 

verplaatsen, om de verkleuring gelijkmatig te houden. 

 Gebruik zonwering, gordijnen of andere bescherming tegen de zon om dit effect zo klein mogelijk te houden. 

 Het onderhoud van Wicanders is eenvoudig. U heeft alleen maar een zacht schoonmaakmiddel en een stofzuiger 

nodig. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud kunt u de vloer ook met een statisch doekje reinigen. Deze doekjes zijn 

statisch en reinigen al het stof en vuil, waarbij voorkomen wordt dat dit in de vloer trekt.   

 Om uw vloer als nieuw te houden, adviseert Wicanders het gebruik van een assortiment producten waarover u zeer 

tevreden zult zijn.  

 Lees voor het gebruik de handleiding zorgvuldig door. Deze staat op het etiket en tevens in de technische 

gegevensbladen.  
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