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   Huybregts Relou B.V. 

   Postbus 77 

   5690 AB  SON 

Datum: 25-08-2020   

Onze referentie: BRF-BRK-KVEE-N05-0011010   

Rayon: N05   

Uw referentie:    

    

Betreft: 

 

Onderhoudsadvies – Project 152 woningen de Grote Zeeheldenbuurt Vught 

 

    

    

    

 

Betreffende het onderhoud van Berkvens gelakte binnendeuren en/of gelakte/gecoate 

binnendeurkozijnen adviseren wij u het volgende. 

 

Uitsluitend schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek. Dit geldt ook voor 
schoonmaken van glas in een deur;  

- Uitsluitend schoonmaken met licht vochtige (uitgewrongen) doek; 

- Glas(latten) schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek;  

- Schoon water gebruiken; 

- Optioneel huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken die sterk verdund zijn met 

water (>80%) ; 

- Daarna direct droogwrijven met een zachte doek; 

- Het gebruik van geconcentreerde reinigingsmiddelen raden wij af ; 

- Het gebruik van schuurmiddelen raden wij af; 

- Verwijder pen-, potlood- of viltstiftstrepen met gom; 

 

 

Betreffende het onderhoud van Berkvens Berkopal HPL binnendeuren adviseren wij u het 

volgende: 

 

Lichte vervuiling 

- Uitsluitend schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek; 

- Eventueel een zachte zeepoplossing gebruiken (zie Let op. Resten van de 

zeepoplossing dienen met schoon water verwijderd te worden 

- Daarna het deuroppervlak droogwrijven met een zachte doek. 
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Hardnekkige vlekken 

- Lak, lijm, inkt of verfvlekken kunnen verwijderd worden met organische oplosmiddelen 

zoals aceton, wasbenzine of spiritus; 

- Achtergebleven resten van het schoonmaakmiddel dienen goed verwijderd te worden. 

 

Let op:  

Voor alle middelen geldt dat de gebruiksaanwijzing van de leverancier in acht genomen 

dient te worden. Tevens raden wij aan om op een onopvallend gedeelte van de deur de 

reactie van het schoonmaakmiddel op het deuroppervlak te testen. 

 

De volgende materialen NIET gebruiken: 

- Schuurspons; 

- Staalwol; 

- Schoonmaakmiddel met schuurmiddel; 

- Polijstmiddelen; 

- Onderhoud was/wax. 

 
Voor een actueel schilderadvies verwijzen wij u graag naar onze website www.berkvens.nl. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en danken u hartelijk 

voor uw vertrouwen in Berkvens. 

 

Met vriendelijke groet,  

BERKVENS B.V. 

 

 

 

 


