problemen met uw vloer oplossen
Doet zich een probleem voor met uw laminaatvloer, dan kunt u dat in de meeste gevallen zelf
oplossen. Kijk hieronder voor problemen die kunnen voorkomen en hoe u deze kunt oplossen.

Probleem: kanten staan omhoog, delen wijken, naden staan open
Controleer de vloer allereerst op vlak liggen:


Zit er vering in de laminaatvloer?



Is de basisvloer volledig vlak?



Is er een stabiele, niet verende ondervloer gebruikt?

Oplossing: Een ongelijke basisvloer uitvlakken. Een verende of niet stabiele (niet drukvaste)
ondervloer vervangen door een stabiele ondervloer. Dit zijn softboardplaten of een ondervloer op rol
van stabiele kwaliteit met een dikte minder dan 3 mm. De laminaatvloer kan vervolgens opnieuw
worden gelegd, waarbij beschadigde delen vervangen kunnen worden door nieuwe.
Ligt de vloer vlak, maar doet het bovenstaande probleem zich toch voor, controleer de vloer dan op
klem liggen:


Ligt de vloer vrij van de wand?



Ligt de vloer vrij van andere vaste objecten, bv. verwarmingsbuizen, deurposten?



Staan er zeer zware voorwerpen op de laminaatvloer, bv. keukenblokken of kasten?



Zijn er dilataties aangebracht bij de overgangen tussen de verschillende ruimtes en bij grote
overspanningen?



Zijn de (plak-)plinten en profielen zo bevestigd dat de vloer er vrij onder kan bewegen? Of
zijn deze gespijkers, geniet, geschroefd of gekit?

Oplossing: Zorg dat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken. Maak de vloer vrij van wanden
en andere vaste objecten. Bij overgangen tussen ruimtes en bij grote overspanningen dilataties
aanbrengen. Plinten en profielen zo bevestigen dat de vloer kan bewegen.

Probleem: de vloer vertoont strepen of vettige vlekken, verkleuring
Controleer op onderhoud:


Vertoont de vloer een vette uitstraling, met strepen of sporen?



Worden huishoudelijke schoonmaakmiddelen, zogenaamde laminaatreinigers of andere
middelen met voedende bestanddelen gebruikt?
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Wordt de vloer na vochtige reiniging met schoon water na gedweild en gedroogd?



Heeft de laminaatvloer nog zijn oorspronkelijke uitstraling onder een vloerkleed of mat? Of
op bewaarde, niet gelegde delen?

Oplossing: De vettige laag wordt veroorzaakt door verkeerd onderhoud (met schoonmaakmiddel,
niet nadweilen, niet nadrogen). In een vettige vloer tekenen gebruikssporen en vlekken zich eerder
af. De vloer kan worden schoongemaakt met een remover van het gebruikte schoonmaakmiddel, of
met lauw water met een scheutje ammonia. Dit herhalen tot de vloer helemaal schoon is. Daarna de
vloer bij voorkeur droog onderhouden. Bij lichtvochtige reiniging kan een klein scheutje
schoonmaakazijn worden gebruikt. Daarna altijd met schoon water nadweilen en de vloer goed
drogen.

Probleem: De vloer vertoont beschadigingen, krassen, kale plekken
Controleer op beschadigingen:


Zijn er schoon- en droogloopmatten aanwezig?



Zitten er viltglijders onder de stoelen?



Zitten er zachte wielen onder de (bureau-)stoel?



Zitten er putjes/deukjes in de vloer door gevallen voorwerpen?

Oplossing: Kleine beschadigingen herstellen met een filler of de beschadigde delen vervangen door
nieuwe delen. Zorg voor voldoende schoon- en droogloopmatten. Onder stoelen (nieuwe, schone)
viltglijders aanbrengen. Onder bureaustoelen een beschermplaat leggen of zachte wielen monteren,
die geschikt zijn voor gebruik op een harde vloer.
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