
   

©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  

Onderhoud laminaat vloer 

 

 

Het onderhoud voor uw laminaatvloer 
 

Een kwaliteitslaminaat is een zeer duurzame en slijtvaste vloer, dit betekent dat u kiest voor 

onderhoudsgemak. Dat weinige onderhoud dient echter wel op de juiste wijzer te worden uitgevoerd 

en met gebruik van de juiste reinigingsmiddelen. ParketGroep geeft u advies en levert u uitsluitend 

onderhoudsproducten die speciaal op uw laminaatvloer zijn afgestemd. 

 

Voorzorgen 

 

Lees het ParketGroep advies “Tips en adviezen voor het behoud van uw vloer”. Bovendien: 

• Gebruik voor het normale onderhoud van uw laminaat nooit middelen die een laagje op de 

vloer achterlaten, zoals groene zeep, allesreiniger of andere producten die polymeren, 

siliconen, olie, vet, zeep en/of was bevatten. 

• Gebruik voor het onderhoud ook geen schuurmiddelen of agressieve middelen zoals 

bleekwater, ammoniak of azijn. 

• Gebruik producten als laminaatglans, laminaatpolish of toplaaghersteller uitsluitend in 

overleg. Deze producten zijn niet bedoeld voor nieuwe vloeren. 

 

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 

reiniging. 

2. Nat reinigen 

Voeg de op de verpakking aangegeven hoeveelheid ParketGroep laminaatreiniger toe aan 10 

liter water en neem hiermee de laminaatvloer met een goed uitgewrongen dweil of mop af. 

En laat de vloer eerst drogen voordat u die betreedt. De vloer nooit te vochtig afnemen en de 

dosering nooit boven aangegeven maximale hoeveelheid brengen. 

ParketGroep laminaatreiniger laat namelijk na het reinigen een onzichtbare beschermende 

en antistatische filmlaag achter en geeft een streeploos eind resultaat. 

 

Krassen en beschadigingen 

 
Grotere krassen en beschadigingen kunnen meestal worden bijgewerkt met speciale reparatiepasta 

voor laminaat. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw ParketGroep laminaatspecialist. 

 

 

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. 

 


