
 

 

ONDERHOUDSADVIES VOOR LAMINAATVLOEREN  
Krono Original 
 
Dumby reiniger voor laminaatvloeren 
Eigenschappen  
Oplosmiddelvrije reiniger, versterkt met alcohol, voor het regelmatig verwijderen van vuil en vlekken van uw 
laminaatvloer. De reiniger voor laminaatvloeren is sneldrogend, fris geparfumeerd en geeft uw vloer een 
antistatische werking. 
Gebruiksaanwijzing  
Voor het aanbrengen van Dumby reiniger voor laminaatvloeren adviseren wij u een Dumby reinigingsmop in 
combinatie met een Dumby vloerwisser te gebruiken.  
Voeg een half kopje (75 cc) Dumby reiniger voor laminaatvloeren toe aan circa 10 liter handwarm water. Gebruik 
bij sterke vervuiling iets meer. Reinig de vloer met een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop. Zorg ervoor dat 
u deze regelmatig schoonspoelt. 
Let op: niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen! 
Niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen, anders dan Dumby intensiefreiniger voor 
laminaatvloeren. Buiten bereik van kinderen houden. Kinderveilige sluiting: indrukken en draaien. 
 
Dumby intensiefreiniger voor laminaatvloeren 
Eigenschappen 
Hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor laminaatvloeren. Werkt sterk ontvettend en verwijdert hardnekkig vuil 
en vlekken. 
Gebruiksaanwijzing 
Voor het aanbrengen van Dumby intensiefreiniger voor laminaatvloeren adviseren wij u een Dumby 
reinigingsmop in combinatie met een Dumby vloerwisser te gebruiken.  
Voeg één kopje (100 cc) Dumby intensiefreiniger voor laminaatvloeren toe aan circa 10 liter handwarm water. 
Gebruik bij sterke vervuiling iets meer. Reinig de vloer met een goed uitgewrongen Dumby reinigingsmop. Laat 
de intensiefreiniger vervolgens circa 5 minuten inwerken, maar niet opdrogen. Neem de vloer na de inwerktijd 
krachtig af met een goed uitgespoelde en uitgewrongen Dumby reinigingsmop. Zorg ervoor dat u deze regelmatig 
schoonspoelt.  
Let op: niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen! 
Dumby intensiefreiniger uitsluitend gebruiken voor laminaatvloeren. Nooit gebruiken in combinatie met met 
andere reinigingsmiddelen, anders dan Dumby reiniger voor laminaatvloeren. Op kamertemperatuur bewaren, 
buiten bereik van kinderen. Kinderveilige sluiting: indrukken en draaien. Irriterend voor de ogen. Aanraking met de 
ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch 
advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
 
Dumby vlekkenverwijderaar voor laminaatvloeren 
Eigenschappen 
Met de fris geparfumeerde Dumby vlekkenverwijderaar voor laminaatvloeren verwijdert u eenvoudig en 
razendsnel vuil en vlekken (o.a. koffievlekken of schoenstrepen) van uw laminaatvloer.  
Breng de vlekkenverwijderaar onverdund aan. Spuit deze op de vervuilde plekken, laat de vlekkenverwijderaar 
even intrekken en wrijf deze vervolgens schoon met een pluisvrije doek van Dumby. 

Bovengenoemde producten zijn los verkrijgbaar.  
Tevens bieden wij deze aan in een handige onderhoudsset. 


