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Onderhoud van lakvloeren 

 

Het onderhoud van uw gelakte vloer 

 

Moderne vloerlakken zijn zeer duurzaam en slijtvast. Echter ook een laklaag vereist onderhoud. Een 

gelakte vloer kan met een polish eenvoudig worden onderhouden. Polish vult poriën, weert vuil en 

vlekken, voorkomt slijtage en houdt de laklaag in optimale conditie. ParketGroep levert diverse op de 

verschillende vloer- en laktypen afgestemde polish onderhoudssystemen. Deze systemen omvatten 

altijd in ieder geval een polish en een remover en/of stripper (polishverwijderaar), daarnaast vaak ook 

een dagelijks reinigingsmiddel. 

 

Eerste onderhoud na installeren 

 

En ter plaatse gelakte vloer is de eerste weken nog kwetsbaar. U mag daarom de eerste twee weken 

na het lakken uw vloer niet nat reinigen en ook nog geen kleden e.d. op de vloer leggen. Ook de 

eerste polishlaag mag gewoonlijk pas na veertien dagen na het lakken worden aangebracht. Bij de 

meeste in de fabriek gelakte vloeren mag u al de dag na plaatsing polish aanbrengen. Voordat u 

polish gaat aanbrengen moet de vloer volledig schoon zijn: verwijder eventuele lijmresten met een 

oplossing van remover of stripper. Breng zodra de vloer droog is een eerste laag polish aan over de 

breedte van de vloer. Breng na droging nog een tweede laag polish aan over de lengte van de vloer. 

 

Reinigen 

 

1. Droog reinigen 

Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel 

daarvoor is een wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met een 

zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte 

reiniging. 

2. Nat reinigen 

Een gelakte vloer kan tussendoor worden gereinigd met in water opgelost ParketGroep 

Reiniger. Dit middel lost vuil en vet op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken. 

Los ParketGroep Reiniger op in lauw water en reinig met behulp van een dweil of vloermop. 

Pas echter op dat er niet te veel water op de vloer wordt gebracht, wring daarom de dweil of 

mop altijd goed uit. 

Op de hiervoor beschreven werkwijze kunt u natuurlijk ook tussentijds eenvoudig vlekken 

verwijderen. 

 

Intensiefreinigen 

 

Is de vloer flink vervuilt, bijvoorbeeld door een feestje of door achterstallig onderhoud, dan kunt u de 

vloer het beste intensief reinigen. Dit is tevens de voor behandeling voor het aanbrengen van een 

nieuwe polishlaag. 

Los ParketGroep Remover intensiefreiniger op in lauw water en reinig met behulp van een dweil of 

vloermop de vloer. Spoel vervolgens de dweil of mop goed uit, en reinig met schoon water de vloer 

nog een keer.  

Pas echter op dat er niet te veel water op de vloer wordt gebracht, wring daarom de dweil of mop 

altijd goed uit. 



   

©Parketgroep Nederland – 2012. Onze adviesbladen worden zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar verschaffen door 

hun algemene aard geen rechten aan individuele gebruikers. 

ParketGroep Nederland | Home Trade Center 

Symfonielaan 1 |3438 EW Nieuwegein 

www.parketgroep.nl | info@parketgroep.nl  

Polish 

 

Door een laag polish aan te brengen op de vloer blijft de laklaag in optimale conditie en is een goede 

bescherming gewaarborgd. Met een polish beschermt u dus in feite de basisbeschermlaag. 

Vervolgens slijt de aangebrachte laag polish in plaats van de laklaag. Verder heeft een polish een 

goed corrigerende werking, dat wil zeggen dat kleine krassen en beschadigingen worden opgevuld. 

ParketGroep heeft polish in verschillende glansgradaties en voor verschillende laktypen. 

 

1. Voor een optimale hechting van de nieuwe polishlaag is het belangrijk de vloer vooraf 

grondig te reinigen. Vanzelfsprekend komt dit ook de hygiëne en het uiterlijk van de vloer ten 

goede. Zie”intensiefreinigen”. 

 

2. Verdeel de vloer denkbeeldig in een aantal goed te bewerken vloeroppervlaktes. Besprekel 

steeds een gedeelte van de vloer en verdeel de polish vervolgens direct met behulp van een 

speciale polishverdeler gelijkmatig over dit vloergedeelte. 

 

3. Werk altijd nat in nat. Dat wil zeggen dat u de polish in de randen, van naast elkaar liggende 

vloeroppervlaktes (2.), door elkaar wist voordat de polish droog is. U krijgt dan een 

gelijkmatige finish. Let op: nooit een drogende polish corrigeren!. 

 

4. Denk eraan dat u niet over de vloer kunt totdat deze geheel droog is. Dit duurt gemiddeld 30 

minuten. Of de vloer droog is kunt u meestal zien of eventueel voelen. 

 

5. Na afloop de hoes van de polishverdeler goed uitspoelen met water. De hoes wordt anders 

hard. 

 

Tip 

Lees ook altijd goed de instructies op de verpakkingen en houdt u aan de te gebruiken hoeveelheden, 

mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduidelijkheid altijd contact op. 

 


