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BUREAUMEUBILAIR 

Reiniging en onderhoudsvoorschriften van melamine bureauwerkbladen 

Onze meubelen van melamine hebben door hun sterk, hygiënisch en dicht oppervlak en 

daardoor geen speciaal onderhoud nodig. De tafelbladen zijn gemakkelijk te reinigen, dit 

geldt ook voor tafelbladen met een structuur. Reinig de tafelbladen met warm water, een 

schone doek of micro vezel doek, een zachte spons of borstel. U kunt allerhande 

schoonmaakmiddelen, groene- of huishoudzeep gebruiken, zonder schurende 

bestanddelen. Verwijder met schoon water de zeep resten en wrijf het tafel oppervlak 
droog met keukenpapier of een doek. 

Middelen die u in geen geval mag gebruiken zijn: Schuurpoeder, staalwol, polijst 

middelen, bleekmiddelen, meubelreinigers en reinigingsmiddelen met sterke zuren. 

 Hittebestendigheid van melamine 

Voor langdurige warmte inwerking zijn temperaturen tot 50 graden toegestaan, bij 

kortstondige warmte inwerking (max 1 uur) is een temperatuur van maximaal 90 graden 
toegestaan. 

 Test normen van melamine 

Kras vastheid EN 143232 <1,5 

Vuilafstotendheid EN 143232 >3 

Gevoeligheid voor barsten EN 143232 >3 

Slijtvastheid EN 143232 

Bestendigheid tegen sigaretten gloed EN 14322 

Bestendigheid tegen waterdamp EN 14322 

Lichtechtheid (Xeno-booglamp) EN 14322 
Trekvastheid van het oppervlak EN 311 
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BUREAUSTOELEN 

Reiniging en onderhoudsvoorschriften van bureaustoelen 

Voor het behoud van de hygiëne op kantoor is het raadzaam de bekledingen regelmatig 

met een zachte borstel uit te borstelen of met een bekledingszuigmond schoon te zuigen. 

Regelmatig stofzuigen voorkomt dat stof- en vuildeeltjes zich ophopen in de bekleding. 

Mocht dit bij sterkere vervuiling in eerste instantie niet voldoende zijn, wrijf dan de plek 

met een vochtige zeem schoon. 

 

Vlekverwijdering 

Vlekken in textielbekledingen kunnen het eenvoudigst direct na het ontstaan ervan 

worden verwijderd. Wij adviseren u het verwijderen van vlekken over te laten aan 

professionele bekledingsreinigers.  

 

Als u het toch zelf wilt proberen, ga dan als volgt te werk:  

Verwijder eerst het stof. 

 Controleer de kleurechtheid en de oppervlaktestructuur op een onopvallend plekje door 

te wrijven met een zachte, witte schone doek die is gedrenkt in een reinigings- resp. 

vlekverwijderingsmiddel. 

 Vochtige vlekken moeten vooraf met een absorberende doek worden opgenomen. Als er 

resten achterblijven, behandel deze dan na met bekledingsshampoo. Neem de vlek 
m.b.v. een doek vanaf de rand naar het midden toe op. 

Sterkere vervuiling  

reinig sterk vervuilde plekken met een sopje van in handwarm water opgeloste 

natuurlijke zeep. Bevochtig een zachte doek met deze oplossing en veeg de plek royaal 

schoon. Wij adviseren u het verwijderen van vlekken over te laten aan professionele 

bekledingsreinigers. Als u het toch zelf wilt proberen, ga dan als volgt te werk:  

 Verwijder eerst het stof. 

 Controleer de kleurechtheid en de oppervlaktestructuur op een onopvallend plekje door 

te wrijven met een zachte, witte schone doek die is gedrenkt in een reinigings- resp. 

vlekverwijderingsmiddel.  

 Vochtige vlekken moeten vooraf met een absorberende doek worden opgenomen. Als er 

resten achterblijven, behandel deze dan na met bekledingsshampoo. Neem de vlek 

m.b.v. een doek vanaf de rand naar het midden toe op.  

 Sterkere vervuiling: reinig sterk vervuilde plekken met een sopje van in handwarm water 

opgeloste natuurlijke zeep. Bevochtig een zachte doek met deze oplossing en veeg de 
plek royaal schoon. 


