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Advies onderhoud Laminaat & PVC 
	

Wanneer en hoe vaak je jouw vloer moet reinigen en onderhouden is met name afhankelijk van hoe intensief de vloer wordt 

gebruikt. Met name je gezinssituatie en leefgewoonte bepalend voor de benodigde frequentie van reiniging en onderhoud. 

Hieronder vind je enkele tips & adviezen voor het beste onderhoud van jouw vloer. 

 

TIPS ONDERHOUD VLOER  

Om jouw vloer zo goed en zo lang mogelijk in prima staat te houden, dien je zorgvuldig met de vloer om te gaan.  

Wij adviseren de volgende preventieve maatregelen en tips op te volgen:  

1. Vuil en zand werken als schuurpapier. Stofzuig (met de zuigmond in de borstelstand) daarom de vloer regelmatig of gebruik 

hiervoor een stofwisser. Zand en steentjes kunnen ook krassen in uw vloer veroorzaken. Het is belangrijk om hier 

voorzorgsmaatregelen te nemen door meubels te voorzien van de juiste viltjes, onder bureaustoelen of andere meubels. Gebruik 

bij rol bureaustoelen zachte wieltjes. Pas op met schoeisel voorzien van naaldhakken: is de zool hieronder versleten, dan kunnen 

deze putjes in de vloer veroorzaken. 

Kijk hiervoor op; https://www.scratchnomore.nl/dealer/schoutenparket  

2. Quick-Step laminaat heeft een gesloten oppervlakte waardoor de bacteriën zich niet kunnen nestelen. Het is daardoor dé 

hygiënische en gemakkelijk te reinigen vloer bij uitstek  

3. Volg altijd de instructies van het reinigingsproduct. Het is aangewezen om de producten die Quick-Step aanbeveelt te 

verkiezen: die garanderen een perfecte compatibiliteit met de Quick-Step laminaatvloeren.  

 

Maandelijks onderhoud: licht vochtig  

QUICK•STEP
 
CLEAN  

We adviseren om uw vloer 1 à 2 keer per maand vochtig te 

reinigen. Wees spaarzaam met water. Te vaak en te vochtig 

reinigen is onnodig en zou uw vloer zelfs onherroepelijk 

kunnen beschadigen. Het is belangrijk om in alle 

omstandigheden overtollig en stagnerend vocht op de 

vloer te vermijden. Hiervoor kunt u dezelfde 

microvezeldoek gebruiken. Gebruik als onderhoudsproduct 

de Quick-Step Clean, dat tevens zorgt voor een aangename 

geur in huis.  

 

Vochtig reinigen  

VOOR QUICK-STEP LAMINAAT MET  

HYDROSEAL-TECHNOLOGIE  

De vloer kan perfect met een vochtige dweil 

schoongemaakt worden. De laminaatvloeren zijn uitgerust 

met een innovatieve, waterbestendige ‘HydroSeal’ 

coating tot in de groeven, zodat er geen water kan 

binnendringen. Schoonmaken was nog nooit zo makkelijk 

en veilig. 

 

 

	

Quick·Step
 
onderhoudsproducten?  

Onze onderhoudsproducten zijn specifiek ontwikkeld voor 

en getest op Quick-Step vloeren. Frisse en aangename 

geur. Het gebruik van de correcte onderhoudsproducten 

garandeert ook het behoud van de garantie op uw vloer. 

Geen laagopbouw: vuil en onhygiënische resten worden 

verwijderd; zo blijft het originele karakter van uw vloer 

behouden. De lage pH-waarde garandeert dat de toplaag 

niet aangetast wordt. Eenvoudig, gemakkelijk en efficiënt.  

 

Wekelijks onderhoud: droog  

QUICK•STEP
 
MICROVEZELDOEK  

Voor regelmatig onderhoud raden wij aan de Quick-Step 

microvezeldoek te gebruiken. Deze mop is ontworpen om 

zowel droog als licht vochtig te gebruiken. De speciale 

vezels hebben een grote vuilopnamecapaciteit. Ze maken 

het vuil probleemloos los.  

 


