
 
 

Onderhoudsadvies laminaat vloeren 
 
Uw laminaatvloer is voorzien van een slijtbestendige toplaag. Deze toplaag van uw vloer heeft 
bescherming nodig. Daarom is goed onderhoud belangrijk. Dit voorkomt voortijdige slijtage van de 
vloer.  
 

Dagelijks: 

 Neem de vloer zoveel mogelijk droog af, bv met een stofzuiger of een stofwisser. De zuigmond op 
de borstelstand zetten i.v.m. krassen; 

 

Wekelijks / Tweewekelijks: 

 Als u de vloer vochtig (nooit nat) af wilt nemen gebruik dan speciaalreiniger. Voeg na het stofzuigen 
de op de verpakking aangegeven hoeveelheid reiniger toe aan lauw water. Neem daarmee de vloer 
af met een goed uitgewrongen dweil of wisser. Speciaalreiniger brengt tevens een beschermlaag 
aan. Dit onderhoudsmiddel laat namelijk na het reinigen een onzichtbare beschermende en anti-
statische laag achter en geeft een streeploos resultaat. Laat de vloer drogen voordat u ‘m betreedt; 

 

 Voor hardnekkige vlekken is er vlekkenreiniger. Gebruik nooit een (licht) schuurmiddel omdat dit 
toplaag onherstelbaar kan beschadigen; 

  

Beschadigingen en ongelukjes: 

 Kleine krasjes en doffe plekken verdwijnen bij het gebruik van de speciaalreiniger; 
 

 Voor diepere krassen en putjes is speciale pasta verkrijgbaar om deze beschadigingen weg te 
werken; 

 

 Uw vloer is kortstondig bestand tegen water en andere vloeistoffen. Maak de vloer echter z.s.m. 
droog om bollingen te voorkomen. Zet onder uw planten op de vloer schoteltjes of zet ze in een 
waterdichte pot. Let op met aardewerk potten!; 

 

Algemeen: 

 Plak viltschijfjes op de onderkant van uw meubilair en leg een goede mat voor uw deur. Zo 
voorkomt u krassen; 

 

 Probeer niet over de vloer te lopen als deze vochtig is, hierdoor slijt de vloer onnodig snel. M.n. in 
de keuken is dit echter al snel het geval. Leg daarom voor het aanrechtblok een mat of verzorg de 
vloer extra goed; 

 

 Pas op met schoeisel voorzien van naaldhakken en kleine steentjes. Deze kunnen lelijke krassen en 
putjes in uw vloer veroorzaken; 

 

 Zorg voor een goede relatieve luchtvochtigheid (RLV) in uw huis. Ook laminaat zal de omringende 
luchtvochtigheid aannemen, dat wil zeggen uitzetten bij stijging van de RLV of krimpen bij daling 
van de RLV (tot ca. 2 mm per strekkende meter). Het is daarom zaak de RLV op peil te houden! Een 
RLV tussen de 55 en 65 % is een goed gemiddelde. Niet alleen de vloer voelt zich prettig bij dit 
percentage. Ook uzelf, meubels en planten zijn erbij gebaat. Met een hygrometer kunt u de RLV 
aflezen.  

 

Tenslotte: 
Uw laminaatvloer is in de eerste plaats een gebruiksvoorwerp. Accepteer dat er na verloop van tijd 
'leefsporen' in de vloer ontstaan. Het is een bewijs dat er in uw huis geleefd wordt. Wij wensen u heel 
veel plezier met uw nieuwe vloer. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bereiken op één 
van onderstaande telefoonnummers. 
 

Zie voor uitgebreide leginstructies onze website www.hansvannunen.nl of vraag erom in onze 
winkel. 

http://www.hansvannunen.nl/

