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Onderhoud gelakte vloeren 

 
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. Multi Vloer levert diverse op de 
verschillende vloer- en laktypen afgestemde polish onderhoudssystemen. Deze systemen omvatten 
altijd in ieder geval een polish en een stripper en/of remover (polishverwijderaar), daarnaast vaak 
ook een reinigingsmiddel. 
 

EERSTE ONDERHOUD NA INSTALLEREN 
 
Een 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 veertien dagen na het lakken worden aangebracht. Bij de 
meeste in de fabriek gelakte vloeren mag u al de dag na plaatsing polish aanbrengen. Vóórdat u 
gaat polishen moet de vloer volledig schoon zijn: verwijder eventuele lijmresten met een 
stripperoplossing en voer een droge en een natte reiniging uit. 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. En goed hulpmiddel 
daarvoor is een vloerwisser; 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 

Lak is waterdicht, maar niet waterdampdicht. Ook een gelakte vloer kunt u daarom het best 
zo min mogelijk nat reinigen. Als een natte reiniging noodzakelijk is gebruikt u warm water 
met daarin, volgens de gebruiksaanwijzing, de bij het gebruikte polishsysteem behorende 
reiniger of stipper en/of remover. Doop een dweil is de reinigingsoplossing, wring hem goed 
uit en neem met de nog licht vochtige dweil de vloer af. Tijdens de reiniging de dweil 
geregeld uitspoelen in schoon warm water. Het is raadzaam vloer na te drogen. 
Vochtgevoelige houtsoorten zoals beuken, essen, maple en guatambu mogen slechts 
spaarzaam nat worden gereinigd. Nat reinigen is in ieder geval noodzakelijk voordat u een 
nieuwe polishlaag aanbrengt. 

 

POLISHEN 
 
Op een gelakte vloer moet altijd een goed gesloten polishlaag aanwezig zijn. Hoe vaak u de vloer 
moet polishen hangt af van de mate van gebruik. Reken bij een gemiddeld gebruik voor slaapkamers 
op één tot twee maal per jaar, voor woonkamers op vier tot zes maal per jaar en voor keukens op 
acht tot twaalf maal per jaar. Bij intensiever gebruik, b.v. als u woont in een nieuwbouwomgeving 
of als u jonge kinderen of huisdieren heeft, moet u vaker polishen. Het aanbrengen van polish is een 
eenvoudig werkje: de flacon met polish goed schudden, steeds wat polish op de vloer sprenkelen en 
gelijkmatig over de vloer verdelen met een eerst natgemaakte en  daarna uitgewrongen pluisvrije 
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lap, spons of speciale polishdoek. Niet te lang wrijven, omdat anders strepen en/of glansverschillen 
voor kunnen komen. U kunt ook plaatselijk polish aanbrengen. De polish altijd goed laten drogen. 
Tijdens het drogen van de polish tocht vermijden. 
 

STRIPPEN  
 
Na verloop van tijd kan de polishlaag te dik worden, vervuild raken of er anderszins niet meer fraai 
uitzien. U kunt dan de polishlaag tot op de laklaag verwijderen (strippen). U gebruikt hiervoor, 
volgens de gebruiksaanwijzing, een oplossing van de bij het onderhoudssysteem behorende stripper 
of remover in warm water. Doop de dweil in de oplossing, wring hem goed uit en neem met de licht 
vochtige dweil de vloer zeer grondig af. Vervolgens zowel alle opgeloste polish als de stripper van 
de vloer opnemen met een steeds in schoon warm water uitgespoelde en uitgewrongen dweil. 
Zonodig de behandeling herhalen. Let er op om ook langs de plinten de polish goed te verwijderen. 
Gebruik van een waterzuiger biedt voordelen. Na droging van de vloer kunt u weer een nieuwe laag 
polish aanbrengen. 
 

VLEKKEN 
 
Neem gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk op. Verse vlekken kunt u doorgaans verwijderen met 
een beetje water met afwasmiddel. Hardnekkige vlekken kunt u proberen te verwijderen met de bij 
het onderhoudssysteem behorende stripper of remover, wat spiritus of wat terpentine. Het middel 
even op de vlek laten inwerken en zonodig voorzichtig inwrijven met een scotchbrite sponje. Aldus 
behandelde plekken altijd goed afnemen met een schoon vochtig doekje en weer voorzien van 
polish. 
 

KRASSEN EN BESCHADIGINGEN 
 
In een loopoppervlak zijn krasjes en leefsporen onvermijdelijk. Grotere krassen en beschadigingen 
kunnen meestal worden bijgewerkt met houtvulmiddel. 
 

OVERLAKKEN 
 
Gaat na verloop van jaren de laklaag achteruit (de laag vertoont schrale en/of doffe plekken), dan 
kan, over de oude laklaag een nieuwe laklaag worden aangebracht, indien de laag nog volledig 
intact is en nooit  siliconen-, olie of wasbevattende onderhoudsmiddelen zijn gebruikt. Daarvoor 
moet u de vloer eerst strippen, licht opschuren en stofvrij maken. Zo mogelijk altijd overlakken met 
dezelfde lak. Als de laklaag is doorgesleten, of als sprake is van andere gebreken, moet de laklaag 
professioneel worden afgeschuurd. De vloer wordt dan weer als nieuw. Van fineervloeren en de 
meeste kurkvloeren kan de laklaag niet worden geschuurd. 
 
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. 
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