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Onderhoud van laminaatvloeren
Het goed reinigen en onderhouden van uw laminaatvloer is van essentieel belang voor de levensduur
van uw vloer. Met goed onderhoud kunt u de levensduur van uw vloer verlengen! Ook blijft de vloer er
beter uitzien. Parket Groep Nederland (PGN) heeft hiervoor een speciaal onderhoudsmiddel;
laminaatreiniger. De vloer dient regelmatig met een stofzuiger of een stofwisser, voorzien van een
droog doekje, stofvrij gemaakt worden. Gebruik echter nooit vochtige of doekjes met was of ander
schoonmaak middel.
Het verwerken van de laminaatreiniger
Voeg circa 125cc (ongeveer 1 kopje) toe aan 5 liter water. Neem vervolgens de vloer af met een goed
uitgewrongen dweil. De vloer nooit te vochtig afnemen en overtollig water of druppels direct weghalen.
De vloer laten drogen voordat u er op gaat lopen.
Reinigen
Indien u een laminaatvloer lichtvochtig afneemt, moet dit altijd met een uitgewrongen doek gebeuren.
Neemt u de vloer te nat af, dan kunnen de randen van de delen gaan verkleuren, of nog erger: de
vloer kan gaan schotelen (per deel krom staan). Laat daarom ook nooit plassen water of ander vocht
op de vloer staan, maar verwijder deze onmiddellijk. PGN laminaatreiniger is een speciaal
geconcentreerd reinigingsmiddel dat geen strepen nalaat. Deze moet worden opgelost in water,
ongeveer 1 kopje reiniger op 5 liter water. Tevens heeft het een antistatische werking op de vloer.
Gebruik nooit een ander middel, omdat er anders onherstelbare schade aan de vloer kan ontstaan.
Tips voor laminaatvloeren
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Neem een laminaatvloer bij voorkeur niet vochtig af, maar gebruik stofwisser doekjes.
Zorg ervoor, dat u direct bij de voor- of achterdeur een goede inloopmat plaatst; zo voorkomt u
dat het ergste vuil op de vloer terechtkomt.
Plaats plantenbakken met openingen e.d. nooit direct op de vloer, maar zet deze bijvoorbeeld
op een schaal, zodat er geen water op de vloer kan lekken. Het water kan kalkplekken
veroorzaken en het laminaat beschadigen.
Vuil, zoals zand, werkt als schuurpapier op de vloer. De vloer wordt hierdoor onnodig
beschadigd. Verwijder dit vuil dus altijd zo snel mogelijk.
Met goed onderhoud voorkomt u snelle slijtage van uw vloer.
Plaats onder tafels, stoelen en ander meubilair dat regelmatig verschoven wordt viltjes;
hiermee voorkomt ernstige beschadigingen.
Pas op met schoeisel voorzien van naaldhakken: is de zool hieronder versleten, dan kunnen
er snel beschadigingen in de vloer ontstaan.
Een vloer is een gebruiksvoorwerp. Lichte beschadigingen en deuken doen zeker geen
afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van uw vloer.
Bij lage luchtvochtigheid kan het zinvol zijn, een luchtbevochtiger aan te schaffen.

