
NUTTIGE TIPS VOOR REINIGING  
Voor de beste resultaten bij het reinigen van de Arpa toplaag is het belangrijk om de volgende aanbevelingen te onthouden;  

 

• Gebruik altijd onderzetters en viltjes voor eten en drinken. Kringen kunnen namelijk snel in het oppervlak trekken. 

• hoewel het zeer resistent is, moet het oppervlak van Arpa nooit worden behandeld met producten die schurende  

stoffen bevatten, macro-schuursponsen of ongeschikte instrumenten, zoals schuurpapier of staalwol.  

• zuren of zeer alkalische producten moeten worden vermeden omdat deze het oppervlak kunnen bevlekken.  

• bleek of andere chloorhoudende producten moeten worden vermeden omdat dit het oppervlak kan schaden. 

Natriumhypochloriet moet worden gebruikt bij een lagere concentratie dan 5% gedurende niet langer dan 5 

minuten, en vervolgens worden gespoeld met een spons of handdoek.  

• waterstofperoxide met een lagere concentratie dan 3% moet zorgvuldig worden gespoeld. Het wordt aanbevolen 

om contact gedurende langer dan 10 minuten te vermijden voor een hogere concentratie dan 3% en het oppervlak 

moet grondig worden gespoeld met een niet-schurende spons en moet goed worden gedroogd.  

• bij het gebruik van oplosmiddelen moet de doek perfect schoon zijn zodat geen markeringen worden achtergelaten 

op het Arpa-oppervlak. Alle vlekken kunnen in principe worden verwijderd door spoelen met warm water en drogen.  

• gebruik geen meubelpoetsmiddel of op was gebaseerde reinigingsmiddelen in het algemeen, omdat deze de neiging  

hebben om een kleverige laag te vormen op het dichte Arpa-oppervlak, waaraan vuil zich hecht.  

• gebruik geen metalen schrapers, ijzerborstels of ander metalen gereedschap voor het verwijderen van vlekken,  

gips of andere stoffen.  

Cranberry of bietensap, geconcentreerd fruit- , tomatensap, karamel of bleekmiddel moeten zo snel mogelijk 

worden verwijderd van het Arpa HPL. 

 

Dagelijks onderhoud en veelvoorkomende vlekken  

Net als elk ander materiaal voor interieurontwerp, moet een Arpa-oppervlak regelmatig worden gereinigd. Het heeft geen 

speciaal onderhoud nodig, alleen een vochtige doek met warm water of milde reinigingsmiddelen. Bijna alle normale 

huishoudelijke schoonmaakproducten of ontsmettingsmiddelen kunnen worden gebruikt. Voor de meest voorkomende 

vlekken is het voldoende om het oppervlak te reinigen met warm water en een niet-schurende doek. Lastige vlekken kunnen 

worden verwijderd met niet-schurende huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.  

 

Hardnekkige vlekken 

In geval van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen om een specifiek reinigingsmiddel te gebruiken voor het verwijderen van 

alle sporen van vlekken, hierbij verwijzen we je naar de tabel hieronder.  

  



 

TYPE AARD VAN VERVUILING REININGSINSTRUCTIES 

ETEN & DRINKEN Siroop, fruit- en groentesap, 

jam, likeur, melk, thee, koffie, 

wijn, zeep, inkt 

Water en zachte spons. 

ORGANISCHE VLOEISTOFFEN Dierlijk en plantaardig vet - 

saus - droog bloed - 

gedroogde wijn en likeuren - 

eieren 

Koud water en zeep of 

huishoudelijk wasmiddel. Goed 

afspoelen en afdrogen met 

een katoenen doek. 

ALGEMEEN GEBRUIK Rook - zwart - gelei - 

plantaardige en vinyllijmen - 

aquarelverf - organische resten 

- arabische gom 

Wassen met warm water en 

zeep of een huishoudelijk 

wasmiddel. goed afspoelen en 

afdrogen met een katoenen 

doek 

VERF, INKT, WAS & COSMETICA Haarsprays - plantaardige oliën 

- castorolie - pen - markers - 

was - foundation en vettige 

gezichtspoeders - halo's van 

oplosmiddelresten 

Schoonmaakmiddel met MEK 

of alcohol of aceton met een 

katoenen doek. Goed 

afspoelen met koud water en 

afdrogen met een schone 

katoenen doek - vloeipapier of 

keukenpapier 

COSMETICA & OLIE Nagellak - hagelslag - lijnolie Aceton met katoenen doek. 

HARS & LIJM Neopreen lijmen Schoonmaakmiddel met 

trichloorethaan met een 

katoenen doek 

OLIEVERF Synthetische olieverf Schoonmaakmiddel met 

trichloorethaan nitro 

oplosmiddel met een katoenen 

doek 

VERF Spuitverven Schoonmaakmiddel met 

verdunde 3M met een 

katoenen doek 

LIJM Lijmresten (acryl- of 

plantaardig rubber) na 

verwijdering van beschermfolie 

Schoonmaakmiddel met 

verdunde 3M met een 

katoenen doek 

VERF Graffiti - verven ecc Schoonmaakmiddel met 

verdunde 3M met een 

katoenen doek 

SILICONEN Siliconensporen of -resten Als het volledig droog is, is het 

onmogelijk om het te 

verwijderen. Zo niet - gebruik 

dan heel voorzichtig een 

houten of plastic schraper 

KALK Kalkaanslag Wasmiddelen met een zeer 

laag percentage citroen- of 

azijnzuur (max 10%) 

 

 


