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ONDERHOUDSINSTRUCTIES 
PRODUCT Gemelamineerde plaat & HPL (alle types) DATUM 5 december 2021 
 
PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
Gemelamineerde plaat: gemelamineerde plaat 2-zijdig bedekt met geïmpregneerd papier met 
daarop het design, mogelijk in verschillende variaties (vochtwerend, brandvertragend,…) voor 
verticaal gebruik. 
 
HPL plaat: hogedruklaminaat volgens norm EN438-3 is opgebouwd uit lagen geïmpregneerd 
papier die onder hoge druk en hoge temperatuur worden samengeperst.  HPL platen zijn 
leverbaar als toplaag voor verlijming op een dragerplaat (vb spaanplaat, MDF, multiplex,..) of als 
zelfdragende Compact HPL plaat. 
 
Gemelamineerde plaat en HPL platen zijn verkrijgbaar in een ruim gamma van designs (vb. effen 
kleuren, hout- en steenreproducties) met een specifieke oppervlaktestructuur (vb. houtstructuur, 
geparelde structuur, textielstructuur,…) 
 
ALGEMEEN 
 
Het reinigen van een gemelamineerde plaat en HPL is eenvoudig, mits het onderhoud regelmatig 
gebeurt. 
Er zijn geen speciale reinigingsinstructies of speciale reinigingsmiddelen vereist.  
De in de handel verkrijgbare algemene onderhoudsproducten zijn voldoende doeltreffend mits ze 
correct en regelmatig worden toegepast.    
 
INSTRUCTIES VOOR DAGELIJKS ONDERHOUD 

Wij adviseren om (vet)vlekken/vuil zo snel mogelijk te verwijderen, bij voorkeur binnen maximum 
48 uur. Hoe langer het vuil op het oppervlakte blijft, hoe moeilijker het nadien te verwijderen zal 
zijn (vb. koffievlekken, wijnvlekken,…). Het oppervlak kan meerdere keren per dag worden 
gereinigd met algemene onderhoudsproducten zonder schurende bestanddelen, zonder het 
oppervlak te beschadigen. 

De aanbevolen stappenplan voor het reinigen van het oppervlak: 

1. Verwijder eventuele grote hoeveelheden vuil en/of stof van het oppervlak met een zachte 
borstel of zachte spons om het oppervlak zo proper mogelijk te maken. 
 

2. Voor het reinigen van het oppervlak, gebruik een spons of vaatdoek voor het aanbrengen 
van een allesreiniger vermengd met water of verstuif een glasreiniger (vb. Instanet of Mr 
Proper) rechtstreeks op het oppervlak. Afwasmiddelen worden niet aanbevolen omdat ze 
een film op het oppervlak kunnen achterlaten. 
 

3. Wrijf het oppervlak zachtjes in met het onderhoudsproduct.  
 

4. Nadat het onderhoudsproduct even heeft kunnen inwerken, goed naspoelen met lauw 
water zodat het reinigingsmiddel volledig van het oppervlak is verwijderd. 
 

5. Om streepvorming te voorkomen, veeg het oppervlak droog met een zachte, droge 
handdoek. Gebruik geen papier, kleine stukjes papier kunnen achterblijven in de 
oppervlaktestructuur, vooral bij een diepe structuren.  
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6. Voor het reinigen van diepe oppervlaktestructuren: wrijf altijd in de richting van de 
structuur en niet dwars om te vermijden dat het vuil in de structuur wordt gewreven in 
plaat van verwijderd. 
 

7. Indien de vlekken na een eerste reinigingsbeurt nog niet volledig zijn verdwenen, herhaal 
dan het stappenplan. 

 
INSTRUCTIES VOOR HARDNEKKIGE VLEKKEN 
 
Bij (zeer) hardnekkige vlekken kan een wonderspons (vb. Mr Proper Magic Gum) in combinatie 
met een algemeen, niet schurend onderhoudsmiddel gebruikt worden door deze met 
cirkelvormige bewegingen over het oppervlak te wrijven. Wrijf zachtjes, duw niet te hard. Wij 
adviseren om niet alleen de vlek te reinigen maar het hele oppervlak om een volledig egaal 
proper oppervlak te bekomen.  Test altijd een klein hoekje voordat u het hele oppervlak reinigt. 
Gebruik de wonderspons indien het aanbevolen stappenplan voor het reinigen van het oppervlak 
onvoldoende resultaat oplevert. 
 
ONDERHOUD VAN MATTE OF DIEPE OPPERVLAKTESTRUCTUREN 
 
Platen met een zeer diepe oppervlaktestructuur kunnen worden gereinigd volgens de algemene 
instructies voor dagelijks onderhoud. Het is belangrijk om geen papier te gebruiken om het 
oppervlak schoon te maken (papierrestjes kunnen achterblijven in de structuur) en om in richting 
van de structuur te wrijven en niet dwars om te vermijden dat het vuil in de structuur wordt 
gewreven in plaats van verwijderd. 
 
Platen met een matte of meer glanzende (vlakke) oppervlaktestructuur kunnen volgens het 
aanbevolen stappenplan worden gereinigd. Belangrijk is om nooit schurende reinigingsmiddelen 
of schuursponsen te gebruiken omdat dit de toplaag van het paneel kan beschadigen.  Het 
reinigen van een vlakke oppervlaktestructuur gebeurt best met cirkelvormige bewegingen. 
 
GEEN GEBRUIK VAN VOLGENDE PRODUCTEN EN MIDDELEN VOOR ONDERHOUD 

• Schurende, agressieve onderhoudsmiddelen zoals bv. een schuurspons, staalwol, 
schuurpapier. 

• Vloerreiniger met lijnolie, waspoeder, meubel- en plasticreiniger met siliconen, 
bleekmiddel (vb javel), wasbenzine, terpentijn, oplosmiddelen (vb. cellulosethinner), 
schuurpoeder en onderhoudsproducten met schurende bestanddelen, white spirit 

• Onderhoudsmiddelen met sterke (onverdunde) zuren, basen en zouten 
• Hogedruk reiniger 
• Verfstripper 
• Het gebruik van aceton is toegestaan, maar dient steeds te worden nagespoeld met 

warm water en vervolgens droog gewreven met zachte doek. 

ALGEMENE AANBEVELINGEN 

• Plaats nooit hete voorwerpen zoals kookpotten direct op het oppervlak. 
• Gebruik het oppervlak nooit als snijvlak, gebruik altijd een houten of kunststof snijplank. 
• Bij twijfel over de te volgen procedure voor het reinigen van een oppervlak, het 

behandelen van specifieke vlekken of het gebruik van een specifiek onderhoudsproduct, 
contacteer dan je lokale Unilin vertegenwoordiger voor deskundig advies. 

 


