
Onderhoudsadvies   

 

Gemelamineerd spaanplaat  

1. Bij lichte vervuiling de panelen reinigen met een zachte vochtige doek.  

2. Hardnekkiger vuil verwijderen met warm water en zeep of gangbare reinigingsproducten die geen 

schuurmiddel of corrosieve bestanddelen bevatten. 

 3. Vlekken als lak, lijm, inkt, balpen, lippenstift e.d. kunnen over het algemeen verwijderd worden 

met organische oplosmiddelen in goed geventileerde ruimten en met de voorzorgsmaatregelen voor 

gebruik (bijvoorbeeld alcohol, aceton, trichloorethyleen, nitro-oplosmiddelen, benzine/benzeen). Bij 

hardnekkige lijm- of verfresten dient de leverancier van het product geraadpleegd te worden voor de 

meest geschikte oplosmiddelen. Gecondenseerde harsresten (ureum-lijmen, melamine, fenol), 

reactie-lijmen (epoxy, onverzadigde polyester, polyurethaan...) kunnen in verharde staat niet meer 

verwijderd worden. Daarom dient voor de verharding ingegrepen te worden. Na behandeling met 

oplosmiddelen kunnen kringen ontstaan die verwijderd worden met normale ammoniak-

reinigingsmiddelen (Glassex ed.) Bepaalde oplosmiddelen zijn licht ontvlambaar of in hoge mate 

schadelijk voor de gezondheid; werk dus bij geopende ramen.  

4. Paraffine- en wasresten moeten eerst mechanisch verwijderd worden, zonder het oppervlak te 

beschadigen. De laatste resten kunnen met een warm strijkijzer en tussenliggend absorberend papier 

verwijderd worden. Poetsmiddelen op basis van silicone dienen niet voor het oppervlak van 

INTEGRALE (H.P.L.) panelen gebruikt te worden.  

Basismateriaal afgewerkt met HPL  

HPL is een kunststof materiaal dat in effen kleuren of met een houtprint verwerkt wordt. HPL 

meubelen behoeven alleen afgestoft te worden. Sterke vervuiling en vlekken kunnen verwijderd 

worden met een sopje van vloeibare zeep (geen agressieve of schurende middelen gebruiken).  

Verder behoeft HPL geen onderhoud.  
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met organische oplosmiddelen in goed geventileerde ruimten en met de voorzorgsmaatregelen voor 

gebruik (bijvoorbeeld alcohol, aceton, trichloorethyleen, nitro-oplosmiddelen, benzine/benzeen). Bij 

hardnekkige lijm- of verfresten dient de leverancier van het product geraadpleegd te worden voor de 

meest geschikte oplosmiddelen. Gecondenseerde harsresten (ureum-lijmen, melamine, fenol), 

reactie-lijmen (epoxy, onverzadigde polyester, polyurethaan...) kunnen in verharde staat niet meer 

verwijderd worden. Daarom dient voor de verharding ingegrepen te worden. Na behandeling met 

oplosmiddelen kunnen kringen ontstaan die verwijderd worden met normale ammoniak-

reinigingsmiddelen (Glassex e.d.) Bepaalde oplosmiddelen zijn licht ontvlambaar of in hoge mate 

schadelijk voor de gezondheid; werk dus bij geopende ramen.  

4. Paraffine- en wasresten moeten eerst mechanisch verwijderd worden, zonder het oppervlak te 

beschadigen. De laatste resten kunnen met een warm strijkijzer en tussenliggend absorberend papier 

verwijderd worden. Poetsmiddelen op basis van silicone dienen niet voor het oppervlak van 

INTEGRALE (H.P.L.) panelen gebruikt te worden. Basismateriaal afgewerkt met houtfineer en massief 

hout Hout is een natuurproduct. Het is een levendig en 'warm' materiaal dat 'werkt' 

 


