
      
 

                                                  morgen mooier wonen 

 
 

Reinigingsadvies; 

 
Geachte Plameco plafond eigenaar, 

 

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van een hoogwaardig Plameco Plafond. 

Door een antistatische werking en ongevoeligheid voor schimmel is dit plafond onderhoudsvrij. 

Door een juiste en regelmatige reiniging heeft u jarenlang plezier van uw plafond. 

 

Frequentie van reiniging is afhankelijk van woon/werkintensiteit en ventilatiemogelijkheden van de betreffende ruimte. 

Wij adviseren u in ieder geval het plafond eens per 5 jaar af te nemen. 

Ook adviseren wij u om zo min mogelijk te roken in een ruimte welke is voorzien van een Plameco Plafond. Door nicotineafzetting 

zal uw plafond snel donkerder worden en wordt de levensduur verkort. Natuurlijk kunt u de levensduur verlengen door 

regelmatige reiniging maar als er gerookt wordt zal het plafond wel donkerder worden met de jaren. 

 

 

Wijze van reiniging; 

 

❑ Neem een emmer met handwarm water ( max 40°C) met daarin groene zeep of een vergelijkbaar middel. 

❑ Reinig het oppervlak met een spons of doek onder lichte druk met rechte ( geen draaiende ) bewegingen. 

❑ Droog het oppervlak met een droge doek. 

 

Sterke plaatselijke vervuiling of vlekken; 

 

❑ Reiniging van het materiaal moet zo snel mogelijk plaatsvinden. 

❑ Vloeibare verontreinigingen dienen te worden verwijderd met behulp van een spons of een schone droge doek. 

❑ Deppen in plaats van wrijven is aan te bevelen. 

❑ Werk vanaf de randen naar het midden van de verontreiniging toe. 

❑ Bepaal het geschikte reinigingsmiddel met behulp van onderstaande reinigingstabel. 

 

Vlekkentabel; 

❑ Latex verf   Warm water of sop met groene zeep (max 40°C)  

❑ Koffie/ thee   Warm water met 10 % ammonia oplossing (max 40°C)  

❑ Inkt    Warm water met 10 % Spiritus oplossing (max 40°C) 

❑ Nicotine   Warm water met 10 % Spiritus oplossing (max 40°C) 

 

 

Advies; 

 

Indien volgens bovenstaande methode de reiniging plaatsvindt kunnen de volgende producten worden toegepast. Hierbij zal het 

materiaal niet beschadigen, een verandering in kleur,structuur en glans zal niet optreden 

 

❑ Warm water of sop met groene zeep (max 40°C) 

❑ Verdunde alcohol oplossing max. 10 % ( spiritus ) 

❑ Verdunde ammonia oplossing max. 10 % 

❑ Verdunde chloor oplossing max. 5 % 

 

Niet reinigen met; 

 
❑ Organische verdunnings/ oplosmiddelen ( zoals Thinner, Aceton, MEK, MIBK ) 

❑ Onverdunde alcohol of alcoholhoudende, chloor, of chloorhoudende produkten. 

❑ Perchloorethyleen, trichloorethyleen ( Dry Cleaning) 

❑ Waterstofperoxyde of waterstofperoxydehoudende produkten  

 

 

Indien u zich aan dit reinigingsadvies houdt garanderen wij u jarenlang plezier van uw Plameco plafond. 
 


