
Dankzij het duurzame, hygiënische en ondoordringbare laminaatoppervlak vraagt EGGER laminaat geen bijzonder onderhoud.  
Het oppervlak bestaat uit decorpapier geïmpregneerd met melaminehars en is over het algemeen gemakkelijk te reinigen. Dat geldt  
ook voor gestructureerde oppervlakken. U hoeft geen onderhoudsmiddelen te gebruiken. Meubelpolish en reinigingsmiddelen met 
was hebben de neiging de oppervlaktestructuur van het laminaat op te vullen en zich op te bouwen tot een vuilbindende laag. Daarom 
mogen deze producten niet worden gebruikt. EGGER laminaatoppervlakken moeten regelmatig worden gereinigd. Indien nodig mogen 
zachte reinigingsmiddelen worden gebruikt. De reinigingsmiddelen mogen vooral geen schurende of slijpende bestanddelen bevatten, 
omdat die het glansniveau beïnvloeden en krassen veroorzaken. Alle soorten vlekken kunnen voorkomen, van lichte en verse tot sterke 
en hardnekkige vlekken, veroorzaakt door de meest uiteenlopende stoffen. Daarom is de juiste manier van reinigen belangrijk. Door de 
talloze mogelijkheden dient rekening te worden gehouden met de bijgevoegde tabel (zie pagina 2 en 3). In de tabel vindt u, afhankelijk 
van de vervuilingsgraad, reinigingsinstructies en verklarende voorbeelden bij speciale problemen. Het spreekt voor zich dat u bij de 
eerste reinigingspoging altijd de zachtste methode moet gebruiken.

TECHNISCHE FICHE
AANBEVELINGEN VOOR REINIGING EN GEBRUIK  
EGGER LAMINAAT
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Reiniging

Gebruik
Vlekken of gemorste stoffen zoals thee, koffie, wijn enz. worden best onmiddellijk schoongemaakt, want hoe langer de stoffen kunnen 
inwerken, hoe moeilijker ze kunnen worden verwijderd.  → Bij dagelijks gebruik dient u met de volgende aanbevelingen rekening te 
houden:

Deze aanbevelingen gelden vooral voor matte en glanzende laminaatoppervlakken, die opvallen door hun uitzicht en structuur, maar 
waarop gebruikssporen snel zichtbaar zijn. In principe voldoet EGGER laminaat aan de hoge EGGER kwaliteitsstandaard en de geldende 
normen en voorschriften. EGGER laminaat wordt volgens EN 438-2:2005 met betrekking tot alle relevante kwaliteitseisen getest.  
De op de desbetreffende toepassingen afgestemde laminaateigenschappen voldoen aan deze eisen. De toepassingsgebieden,  
kwaliteitseisen, technische gegevens en levervormen vindt u op de overeenkomstige fiches.

Door het uitdrukken van brandende sigaretten op laminaatoppervlakken wordt het oppervlak beschadigd.
Gebruik steeds een asbak.

Laminaatoppervlakken mogen niet als snijvlak worden gebruikt, omdat messneden ook op duurzaam laminaat snijsporen 
achterlaten. Gebruik steeds een snijplank.

Heet kookgereedschap, zoals potten en pannen, dat recht van de kookplaat of uit de bakoven komt, mag niet rechtstreeks  
op het laminaat worden gezet, omdat door de warmte-inwerking het glansniveau kan veranderen of het oppervlak kan worden 
beschadigd. Gebruik steeds een onderlegger.

Gemorste vloeistoffen moeten altijd onmiddellijk worden opgenomen of verwijderd, omdat het langer inwerken van bepaalde 
stoffen het glansniveau van het laminaatoppervlak kan beïnvloeden. Vooral bij uitsnijdingen en verbindingen moeten  
gemorste vloeistoffen steeds zo snel mogelijk worden opgeveegd.
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Verontreiniging 
(voorbeelden)    → 
   

Soort vervuiling
 ↓ 

Stof, vuil, 
stof-vet-
mengsel, 
potlood, 
krijt

Kalkresten, 
kalkranden 
(waterranden), 
roest

Koffie, thee, 
vruchten-
sappen, 
suiker-
houdende 
oplossingen

Vet, olie, vinger-
afdrukken, viltstift, 
markeerstift, 
balpeninkt, 
nicotineaanslag 
(teerresten), rubber-
strepen (vlekken)

Wasresten 
(kaarsen, 
losmiddel 
voor persen), 
waskrijt

Lippenstift, 
schoensmeer, 
boenwas, 
waspolish, 
stift

Bacteriologische 
verontreiniging 
(zeepresten, 
huidschilfers, 
ziektekiemen, 
bloed, urine, 
uitwerpselen)

Strepen (vegen) 
na behandeling 
met oplos-
middelen

Wateroplosbare 
verf, beits,  
latexverf, 
wateroplosbare 
lijm, dispersies 
(PVAc)

Oplosmiddel-
houdende lak, 
verf en lijm 
(lakresten,  
lakspetters, 
spray- en  
stempelinkt)

Tweecompo-
nentenlakken 
en -lijmen, 
kunstharsen bv. 
polyurethaan

Siliconen, 
afdichtings-
middelen, 
meubel-
onderhouds-
middelen

Lichte, verse  
vervuiling

Papieren reinigingsdoekjes; zachte, zuivere doeken (droog of vochtig); spons enz. – Bij vochtig reinigen navegen met papieren reinigingsdoekjes. Organische  
oplosmiddelen

Onmiddellijk ver-
wijderen – water 
(of organisch 
oplosmiddel)

Droog 
afvegen; 
siliconen-
verwijderaar

Belangrijke tip:  
Strepen ontstaan doorgaans door het reinigen met organische oplosmiddelen, 
bij gebruik van koud water en meermaals gebruikte doeken of zeemlappen. Om 
te reinigen zonder schaduwen en strepen, is het aanbevolen na het naspoelen 
met heet water met gewone papieren reinigingsdoekjes na te drogen.

Normale vervuiling, 
langere inwerktijd

Zuiver, heet water, zuivere poetsdoeken of doeken, zachte spons of zachte borstel (bv. nylonborstel).
Gewoon reinigingsmiddel zonder schurende bestanddelen, ook waspoeder (in het bijzonder wasmiddel voor alle temperaturen), groene zeep of huishoudzeep. 
→  Met reinigingsmiddeloplossing afschuimen, naargelang de vervuilingsgraad laten inwerken, vervolgens met zuiver water of schoonmaakmiddel voor glas  
      nawassen, eventueel meermaals nawassen. Reinigingsmiddel volledig verwijderen om vegen te voorkomen. 
→  Met goed absorberende, zuivere doeken (beter papieren reinigingsdoekjes) oppervlakken droogmaken. Doeken regelmatig wisselen.

Organische  
oplosmiddelen, 
bv. aceton,  
spiritus,  
wasbenzine

Reiniging enkel 
mogelijk vÓÓr 
het uitharden; 
daarom onmid-
dellijk na het 
contact verwij-
deren met water 
of organisch 
oplosmiddel.

Siliconen-
verwijderaar

Organische oplosmiddelen, bv. aceton, spiritus,  
wasbenzine en nagellakverwijderaar

Extra behandeling 
met ontsmettings-
middel

Ontsmetting  
conform de 
desbetreffende 
bepalingen

Water of organisch 
oplosmiddel

Bij verwerking in serie van lijmen en 
lakken is het aanbevolen vooraf de 
fabrikant te raadplegen voor de  
reinigingsmiddelen die geschikt zijn 
voor het verwijderen van eventuele 
tijdens de fabricage ontstane vlekken.

Paraffine- en 
wasresten 
mechanisch ver-
wijderen. Let op: 
geen krabbers, 
kunststof kanten 
of houtspatel ge-
bruiken. Resten 
met vloeipapier 
wegstrijken.

Let op! Tijdens de gebruiksduur moeten EGGER laminaatoppervlakken regelmatig worden gereinigd! Onderhoudsmiddelen zijn normaal niet nodig! Gebruik voor het reinigen geen schurende middelen  
(schuurmiddel, staalwol), polijstmiddel, was, meubelpoetsmiddel of bleekmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die sterke zuren of sterk zure zouten bevatten, zoals ontkalker op basis van mieren- en  
alminosulfonzuur, afvoerreiniger, zoutzuur, zilverpoetsmiddel en ovenreiniger. In geval van reiniging met oplosmiddelen: houd rekening met de veiligheidsvoorschriften! Open de ramen! Geen open vuur!

→
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De gegevens in deze fiche zijn gebaseerd op praktijkervaringen en eigen testen en komen overeen met de huidige stand van onze kennis. Ze zijn bedoeld als informatie en houden geen toezeggingen met betrekking tot producteigenschappen of geschiktheid voor bepaalde  
doeleinden in. In principe gelden onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

3/3
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Verontreiniging 
(voorbeelden)    → 
   

Soort vervuiling
 ↓

Stof, vuil, 
stof-vet-
mengsel, 
potlood, 
krijt

Kalkresten, 
kalkranden 
(waterranden), 
roest

Koffie, thee, 
vruchten-
sappen, 
suiker-
houdende 
oplossingen

Vet, olie, vinger-
afdrukken, viltstift, 
markeerstift, 
balpeninkt, 
nicotineaanslag 
(teerresten), rubber-
strepen (vlekken)

Wasresten 
(kaarsen, 
losmiddel 
voor persen), 
waskrijt

Lippenstift, 
schoensmeer, 
boenwas, 
waspolish, 
stift

Bacteriologische 
verontreiniging 
(zeepresten, 
huidschilfers, 
ziektekiemen, 
bloed, urine, 
uitwerpselen)

Strepen (vegen) 
na behandeling 
met oplos-
middelen

Wateroplosbare 
verf, beits,  
latexverf, 
wateroplosbare 
lijm, dispersies 
(PVAc)

Oplosmiddel-
houdende lak, 
verf en lijm 
(lakresten,  
lakspetters, 
spray- en  
stempelinkt)

Tweecompo-
nentenlakken 
en -lijmen, 
kunstharsen bv. 
polyurethaan

Siliconen, 
afdichtings-
middelen, 
meubel-
onderhouds-
middelen

Sterke, hardnekkige 
vervuiling;  
oude vlekken

Wasmiddel of een van wasmiddel en water gemaakt papje een nacht laten inwerken.  
Vloeibare reiniger met fijn polijstkrijt. 
→  Zachte bleekmiddelen (onder voorbehoud)

Opmerking:  Vloeibare reiniger met polijstkrijt en bleekmiddel slechts incidenteel gebruiken!  
Niet gebruiken bij hoogglansoppervlakken!

Met water of organische oplosmiddelen 
week maken, dan losmaken resp.  
aftrekken. Bij gemodificeerde lijm met 
hogere waterbestendigheid moeten 
speciale schoonmaakmiddelen worden 
gebruikt.

Geen reiniging 
meer mogelijk!

Resten van 
uitgeharde 
condensatie- en 
reactiehars-
lijmen kunnen 
na het uitharden 
meestal niet 
meer worden 
verwijderd.

Bij bijzonder 
hardnekkige 
kalkaanslag 
eventueel ook 
zuurhoudende 
reinigings- 
middelen 
gebruiken (bv. 
10 % azijn of 
citroenzuur).

Verfresten 
kunnen na het 
opdrogen soms 
mechanisch 
worden verwijderd.  

Voor graffiti 
 zijn speciale 
schoonmaak- 
middelen nodig.




