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[originele foto  
is verwijderd] 



Laminaat, lamineren. In de textielin-
dustrie is het vooral bedoeld om weef-
sels hoogwaardiger eigenschappen mee
te geven, bijvoorbeeld om jassen water-
en winddicht te maken en toch nog
goed te laten ademen. In de doe-het-
zelfwinkel is laminaat vooral een fop-
product. Een laminaat als multiplex
lijkt van boven bijna op een massief
houten plank, maar het is toch vooral
een slimme lijmtechniek waarmee ei-
genwijze, gestapelde houtlaagjes in het
gareel worden gehouden. Of neem
spaanplaat afgedekt met een fineerlaag
van koto. Een laminaat dat op het eer-
ste gezicht wel wat weg heeft van een
vurenhouten plank. En dan zijn er na-
tuurlijk laminaatvloeren: een foto van
een houtnerf – of fantasiedessin – ge-
plakt op een houtvezelplaat (spaan-
plaat, HDF), afgewerkt met een laag
harde kunststof: fopparket.

We hebben nu alleen laminaat met
een volledig kunststofbovenlaag getest.
Die kan dus nooit meer opgeschuurd en
bijgelakt worden. Er bestaat ook lami-
naat met een echte houten toplaag van
enkele millimeters die, afhankelijk van
de dikte, wel geschuurd en gelakt kan
worden. En er is massief parket dat al is
voorgelakt. Het wordt geleverd in de-
zelfde lamellenvorm als laminaat en

laat zich ook op dezelfde manier leggen.
Het wordt lamellenparket genoemd,
maar zo noemt een aantal leveranciers
ook hun laminaatvloer. Verwarring
alom. Terwijl Van Dale toch duidelijk is:
voor een parketvloer heb je hard (en
soms kostbaar) hout nodig van mini-
maal 6 mm dik.

Goedkoop
Laminaat is een populaire vloerbedek-
king. Vanaf zo’n ƒ20 per m2 heb je al
een goede vloer. In die prijsklasse is er
weinig concurrentie van andere vloer-
bedekking (hard noch zacht) die de
voordelen van laminaat ook maar enigs-
zins benadert: zelf te leggen, slijtvast,
vlekbestendig en makkelijk schoon te
houden. Nadelen zijn er ook: als de kat
’s nachts de bloemenvaas omkiepert,
dan bent u ’s ochtends te laat om de ge-
volgen van krimp en uitzetting te
keren. Zeker in appartementencom-
plexen moeten dergelijke vloeren vol-
gens de regels van de isolatiekunst wor-
den gelegd, omdat de buren anders
terecht kunnen klagen over de geluids-
overlast die uw vloer veroorzaakt. En
zelfs dan is het in sommige flatgebou-
wen domweg verboden. Hoe laminaat
‘zwevend’ moet worden gelegd leest u
op pagina 52.
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Weg met dat oude tapijt
vol met stof en huismijt!

Maar wat dan? Wie
parket te duur vindt en

vloerdelen te
ingewikkeld, heeft een

royale keuze uit laminaat.
Goedkoop en makkelijk
schoon te houden, maar

niet zo eenvoudig te
leggen als de

leginstructie suggereert.
Een test van 16 soorten

laminaat van maximaal
ƒ50 per m2.

en 16 gebruiksaanwijzingen voor de papierversnipperaar

laminaatlaminaatlaminaatlaminaatlaminaatlamina

16SOORTEN
LAMINAAT 

>

Laminaat is een populaire vloerbe-
dekking. Het is meer dan massief
parket een klus voor doe-het-zel-
vers. Deze maand presenteren wij
in Focus een test van 16 soorten
laminaat (vanaf pagina 48) en we
geven een praktische handleiding
voor de klusser (vanaf pagina 52).



Doe-het-zelf
Laminaat leggen is, meer dan parket,
een klus voor doe-het-zelvers. Bouw-
markten spelen daar handig op in. Het
assortiment is de afgelopen jaren flink
uitgedijd. Zo veelzijdig en veelkleurig
als het aanbod in vloeren is, zo sober en
schraal zijn de leginstructies. Van de
onderzochte vloeren voldoet eigenlijk
geen enkele instructie om je de eerste
keer op weg te helpen. Beter zijn de spe-
ciale uitgebreidere klusfolders die in
sommige bouwmarkten bij de infobalie
worden aangeboden.

De niet al te ervaren klussers die voor
u het leggemak beproefden, hadden
heel wat te mopperen. Alleen de vloe-
ren die met een klikverbinding kunnen
worden gelegd, leveren bij beginners
een goed resultaat op. Geen geknoei
met lijm en altijd strak. Bij de overige
vloeren die een messing-groefverbin-
ding hebben – waarbij een uitstulping
op de ene lamel in de uitsparing van de
andere lamel schuift – is een net resul-
taat minder makkelijk.

Onze klussers letten op twee dingen:

• het gemak waarmee de lijmdosering
is vast te stellen en te beheersen. (Dat
kan soms een echte krachttoer zijn.)

• het gemak waarmee de delen zonder
bovenmatige krachtsinspanning, strak,
recht en zonder zichtbaar open naden
kunnen worden gelegd.

Bij een goedgelegde vloer zijn naden
en hoogteverschillen niet zichtbaar en
voelbaar. Leggen is een kunst, maar
rechte lamellen afleveren ook. Kijk
daarom nadat de vloer de voorgeschre-
ven acclimatisatietijd heeft volbracht,
de delen stuk voor stuk na. Schuif ze al-
vast ‘droog’ in elkaar en controleer of
mes en groef recht zijn. Kijk of de delen
zowel horizontaal als verticaal haaks

zijn en controleer of er geen afwerk-
foutjes inzitten.

Nieuw assortiment
Laminaat is goedkoop, schreven we al.
In deze test varieert de prijs van ƒ15 tot
ƒ50 per m2. Er wordt veel gestunt met
prijzen. Niks op tegen natuurlijk, maar
het komt voor dat het eenmalige par-
tijen zijn. Er later nog een kamertje mee
doen, is er dan niet meer bij. In deze
test hebben we de stuntaanbiedingen
links laten liggen en hebben we zoveel
mogelijk gekozen voor het huismerk.
Maar zelfs daar verandert het assorti-
ment aan de lopende band. Zo heeft
Gamma aangekondigd in het najaar een
groot deel van de huidige collectie te
vervangen door klikvarianten. Ook bij
Ikea verandert het assortiment.

Vocht en geluid
Laminaat gedraagt zich net als hout. De
onder hoge druk geperste vezelplaten
kunnen onder invloed van vocht uitzet-
ten. In de keuken en badkamer is lami-
naat dus minder verstandig. Maar ook
vers beton geeft veel meer vocht af dan
u wellicht denkt, net als een vloer boven
een vochtige ruimte. Op dit soort onder-
gronden moet dus eerst een dampwe-
rende tussenlaag worden gelegd.

Ook voor ruimten waar (onder in-
vloed van extreme temperatuurver-
schillen) grote variaties in luchtvoch-
tigheid kunnen ontstaan, is laminaat
ongeschikt. Door zwelling kan de vloer
bol gaan staan en daarmee worden de
lijmverbindingen zwaar op de proef ge-
steld. Als die het begeven, ontstaan kie-
ren, waardoor een omgevallen kop kof-
fie ongrijpbaar wegsijpelt.

Om de slechte geluidwerende eigen-
schappen van laminaat te compense-
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1 LUXFLOOR zeer slijtvast

lijmdosering lastig

oppassen met sigaretten

2 KEA goed bestand tegen gevallen sigaretten

aanbrengen lijm lastig door spaanplaatkern

3 STARFLOOR lijmdosering lastig

4 TOPFLOOR goed bestand tegen vallende voorwerpen

lijmdosering kritisch

5 GAMMA LAMINAAT zeer slijtvast

zeer krasbestendig

goed bestand tegen gevallen sigaretten

lijmdosering kritisch; enkele bolle delen

6 GAMMA MELAMINE lijmdosering kritisch

2 kromme delen

7 WICKES slijtagegevoelig

8 PRIMAKLUS enkele delen niet volledig recht

lijmdosering kritisch

kan slecht tegen vallende voorwerpen

9 PRAXIS hoogteverschillen

slijtagegevoelig;

niet zo goed bestand tegen chemicaliën

10 ELESGO makkelijk te leggen

zeer krasbestendig

passing messing/groef zwaar

hoogteverschillen

kan slecht tegen scherpe voorwerpen,

peuken en wieltjes van de bureaustoel

11 QUICKSTEP lijmdosering kritisch

hoogteverschillen

12 MARVELLA goed bestand tegen vallende voorwerpen

aanbrengen lijm lastig door spaanplaatkern

minder kleurbestendig

13 PERGO aanbrengen lijm lastig door spaanplaatkern

alle delen staan hol in de lengterichting

slijtagegevoelig

14 ISILOCK makkelijk te leggen

15 EUROLOC makkelijk te leggen

zeer krasbestendig

16 HERCULES makkelijk te leggen

‘Klikken’(links) is een stuk
makkelijker dan lijmen (rechts)

DE GETESTE  VLOEREN IN DE
VOLGORDE  VAN DE  TABEL MET
HUN PLUSSEN EN MINNEN



ren, zijn speciale ondervloeren te koop.
Dat helpt, maar de beste geluidsisolatie
wordt bereikt door de vloer ‘zwevend’
te leggen. Dat wil zeggen dat de vloer
op geen enkele wijze hard contact
maakt met de constructie van het huis.
Dus voldoende afstand tot de wand en
niet vastschroeven aan de bouwvloer.

Slijtage
De foto (of print) die het dessin van het
laminaat bepaalt, is samen met de af-
werklaag van harde kunststof niet meer
dan enkele tienden van millimeters dik.
Krassen en doorgesleten plekken zijn
dus nauwelijks te herstellen. Dat bete-
kent viltjes onder schuivende meube-
len, schoenen uit na een strandwande-
ling en geen disco op naaldhakken.

Laminaat in de woonkamer heeft
meer te lijden dan in de slaapkamer. Tot
voor kort werd met de taberwaarde
aangegeven of een vloer voor licht of
zwaar gebruik geschikt is. Maar de ta-
berwaarde is vervangen door getallen
en pictogrammen: een huisje voor huis-
houdelijk gebruik en een vierkant ge-
bouw voor bedrijfsmatig gebruik. 

Het eerste cijfer van elk getal refe-
reert aan het gebruiksdoel: huishoude-
lijk (2) respectievelijk bedrijfsmatig (3).

Het tweede cijfer van het getal geeft de
belastbaarheid aan, variërend van licht
(1) tot zwaar (3). Dit wordt tevens met
één tot drie poppetjes aangegeven.

De vloeren uit deze test voldoen op
de meeste punten aan de door de fabri-
kanten zelf gestelde normen die bij de
codering horen, maar dit biedt in de
praktijk niet zoveel houvast als het om
slijtage gaat. In de tabel op pagina 72
ziet u dat dezelfde opgegeven gebrui-
kersklasse het oordeel voor slijtage va-
rieert van matig tot zeer goed. Op de laat-
ste kan je best een feestje organiseren,
op de eerste alleen op kousenvoeten.

Garantie
Voldoet de vloer niet aan de verwach-
ting, dan kunt u een beroep doen op ga-
rantie. Verkleurt de vloer extreem snel,
dan kan de leverancier die garantie
moeilijk weigeren. Meestal beperkt hij
zich tot het leveren van nieuw materi-
aal. Bij een klacht zal de leverancier
waarschijnlijk een expert sturen die
moet vaststellen of er sprake is van een
legfout, (gewone) gebruiksinvloeden of
een materiaalfout. Alleen in het laatste
geval is de leverancier verplicht om
nieuw materiaal te leveren. Over wat
normale gebruiksinvloeden zijn, kan
lang worden getwist, maar u kunt
ervan uitgaan dat de krassen die de na-
gels van de hond op de vloer maken niet
onder de garantie vallen. Schade veroor-
zaakt door ruige spelletjes van de kinde-
ren evenmin. De meeste bouwmarkten
zijn niet aangesloten bij de geschillen-
commissie.

CONCLUSIE
Laminaat is een volwassen vloerbedekking
voor een zeer redelijke prijs. Aan de legin-
structies kan nog veel worden verbeterd,
maar met de aanwijzingen op pagina 52 kunt
u zelf aan de slag. Beste koop bij de verlijm-
bare laminaten is Luxfloor (ƒ19/m2); bij de
makkelijker verwerkbare kliksystemen is de
beste koop Isilock (ƒ24/m2). ■ (Harry van
Dooren)

Heeft u nog vragen over dit artikel? 
Bel De Gidslijn, ✆ (070) 445 40 00
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‘De beste gebruiksaanwijzing is geen gebruiks-
aanwijzing’, zegt een gewaardeerde collega al-
tijd. En gelijk heeft hij. Een apparaat zou zo
ontworpen moeten zijn dat het gebruik voor
zich spreekt. Neem een autoradio. De bediening
leidt de aandacht al af, laat staan geklungel
omdat de radio niet doet wat je wilt omdat er
te veel knopjes op zitten.

Zo moeilijk kan het toch niet zijn: degene die
de gebruiksaanwijzing schrijft, moet zich ver-
plaatsen in een gewone consument. Als de scri-
bent dan ook nog in de gaten heeft dat niet ie-
dereen heeft doorgeleerd, moet het toch lukken.
De praktijk wijst anders uit. Ontwerpfoutje in
het apparaat? Dat strijken we wel glad door er
veel tekst tegenaan te gooien.

Om slechte vertalingen moet je in het beste
geval lachen, maar uiteindelijk betaalt de klant
het gelag natuurlijk zelf. Nu wordt vertalen so-
wieso nogal eens onderschat (‘ik heb wel een
Engelse neef die een jaar in China heeft ge-
werkt’), maar van een fabrikant van een serieus
product verwacht je toch een goed verhaal. We
merken dat de handleidingen nog te vaak een
sluitpost vormen.

Een positief punt is dat handleidingen de
laatste 10 jaar wel meer aandacht krijgen van
fabrikanten. Producenten raken er blijkbaar
steeds meer van overtuigd dat een slechte hand-
leiding tot merkenontrouw leidt. Dit is bij de
laminaatfabrikanten nog niet doorgedrongen.
Als je laminaat gaat leggen, wil je je goed voor-
bereiden met behulp van een gedegen doe-het-
zelfhandleiding. Geen bedenk-het-zelfgebruiks-
aanwijzing dus, waarmee de uitvoering wel erg
aan het talent van de klusser wordt overgela-
ten. Niet elke zelflegger is een door de wol ge-
verfde doe-het-zelver.

Dat sommige bouwmarkten het probleem
onderkennen en losse folders verstrekken, is
prijzenswaard. Ikea vertoont in zijn vestigingen
een videofilm én verstrekt aanvullende legin-
structies, en de website van Pergo bevat een te
downloaden instructie (www.pergo.com).
Hulde, maar het zou niet nodig moeten zijn.

Berit Sluyters
Hoofdredacteur

GEBRUIKS-
AAN-
WIJZINGEN

tlaminaatlaminaatlaminaatlaminaatlaminaatlamina

◆ DE  TEST: WAT EN HOE
We kochten 16 soorten laminaat bij
de grote bouwmarkten en tapijtke-
tens.Het leggemak is beoordeeld
door drie doe-het-zelvers zonder spe-
cifieke ervaring met het leggen van
vloeren.Een dag na het leggen beoor-
deelden we hun werk op de aanwezig-
heid van zichtbare open naden,voel-
bare hoogteverschillen tussen de
aangrenzende delen en het zichtbaar
hol of bol staan van de vloer. Slijtage
en (totaal)beschadigingen hebben we
even zwaar mee laten tellen als legge-
mak.Bij beschadigingen tellen de ge-
volgen van gevallen sigaretten niet al
te zwaar mee,omdat echte schade
pas ontstaat na meerdere minuten.
Ook verkleuring weegt wat minder.

◆ DE TABEL STAAT OP PAGINA 72



De ondergrond moet vlak zijn. Zorg er
bij een planken ondervloer voor dat de
delen goed vastzitten en niet kraken.
Verwijder de plinten en zuig de onder-
vloer schoon. Meet of de deuren vol-
doende speling houden.

Houd bij het bestellen rekening met
een ‘zaagverlies’ van zo’n 5%. Spreek
met de leverancier af dat hij niet-aange-
broken pakken laminaat terugneemt. Bij
erg lange en grote vloeren moet het op-
pervlak worden onderverdeeld; tussen
de delen komt dan een ‘zwelnaad’, afge-
werkt met een speciaal profiel. Raad-
pleeg hierover zo nodig de leverancier.

Acclimatiseren
Sla alle materialen minstens 48 uur vóór
het leggen op in de legruimte. Haal het
laminaat uit de verpakking en stapel het
losjes op. In de ruimte waarin het lami-
naat wordt gelegd, is het bij voorkeur
zo’n 18 à 20 °C en de relatieve lucht-
vochtigheid is er tussen 50 en 70%.

Controleer bij het uitpakken de

vloerbedekking op kleur, afmetingen,
beschadigingen en vervormingen. Voor-
kom dat u de stroken beschadigt. Vooral
de randen zijn erg kwetsbaar.

Geluid- en vochtwering
Laminaat is een harde vloerbedekking,
waardoor geluidsoverlast kan ontstaan
voor de buren, of die nu onder, naast of
boven u wonen; en naar huisgenoten.
In veel appartementen mag het slechts
worden gelegd na afdoende maatrege-
len om de overlast te voorkómen. De
vloerbedekking moet dan ‘zwevend’
worden gelegd. Dat wil zeggen: hij
wordt door middel van een afdoende
geluiddempende laag gescheiden van de
ondervloer, wanden en alle andere op-
gaande delen (buizen, deurposten en
dergelijke). Alle informatie over het
voorkomen van geluidshinder kunt u
verkrijgen bij de Nederlandse Stichting
Geluidhinder, ✆ (015) 256 27 23.

Op een betonnen beganegrondvloer
moet onder het laminaat altijd een

dampscherm worden aangebracht. Ge-
bruik het door de laminaatfabrikant
aanbevolen product. Een nieuwe beton-
nen verdiepingsvloer moet voldoende
zijn doorgedroogd.

Op een houten beganegrondvloer
moet u opletten. Is de vloer aan de on-
derzijde thermisch geïsoleerd en zit er
een dampremmende laag op het isola-
tiemateriaal, dan is laminaat niet moge-
lijk. Een houten vloer mag niet worden
opgesloten tussen twee damprem-
mende lagen, op straffe van houtrot.
Moet de vloer nog thermisch worden
geïsoleerd, gebruik dan aan de onder-
zijde een damp-open isolatiemateriaal
(minerale wol) en leg op de vloer onder
het laminaat een dampremmende laag
in de vorm van een geschikte folie.

Zwelnaad
Rondom moet het laminaat minimaal 8
mm (in een kamer breder dan 4 meter
moet het meer zijn) verwijderd blijven
van de wanden, deurposten en derge-
lijke. Dit is de zogeheten zwel- oftewel
expansienaad. Gebruik op maat ge-
zaagde houten afstandklosjes om te
voorkomen dat het laminaat tijdens het
leggen verschuift en de naad te klein
wordt. Het laminaat mag nergens aan
de ondergrond worden vastgezet.

Het meeste laminaat moet bij het
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LAMINAAT ZELF LEGGEN
Omdat lang niet alle leginstructies die u

bijgeleverd krijgt duidelijk zijn, volgt hier een
korte cursus laminaat leggen!

aminaatlaminaatlaminaatlaminaatlaminaatlaminaa

Laminaatspanbanden zijn handig bij het goed sluitend
leggen van het laminaat

21

Stroken-laminaat wordt bij voorkeur ‘met het
invallende licht mee’ gelegd



leggen worden verlijmd. Sommig lami-
naat is voorzien van een messing en
groef met klikverbinding om de delen
onderling vast te zetten.

Voor het zagen gebruikt u een decou-
peerzaag met zaagblad voor kunststof.
Reken door snelle slijtage op één zaag-
blad per 10 m2. Eventueel gebruikt u
een cirkelzaag. Zaag altijd met de za-
gende (happende beweging van de
zaag) beweging richting zichtzijde (de-
corzijde) van het laminaat. Of bij het
zagen de decorzijde aan de boven- of
onderkant zit, kan dus per soort zaag
verschillen.

Voor het sluitend leggen van lami-
naat is het gebruik van minimaal 3 la-
minaatspanbanden handig; die zijn te
koop bij bouwmarkten en speciaalzaken
(tekening 1).

Passen en meten
Stroken-laminaat wordt bij voorkeur
gelegd met de lange zijden dwars op de
gevel met het belangrijkste raam in het
vertrek (tekening 2). Controleer met
een gespannen draad of de lange wand
waarlangs de eerste strook moet komen
recht is.

Meet en reken uit hoe u in de kamer-
breedte uitkomt. De laatste laminaat-
strook zal meestal in de lengte op maat
moeten worden gezaagd. Een ‘passtuk’
van minder dan zo’n 4 cm breed is niet
altijd makkelijk vast te zetten. Dan kan
het nodig zijn aan twee kamerkanten
een passtrook te maken.

Bij een kamer zonder haakse hoeken

en/of met onregelmatig gevormde wan-
den begint u met een draad te spannen
(of u zet een lijn op de vloer) op onge-
veer een meter van de muur, met het
licht mee. Parallel aan deze draad zet u
een houten lat vast op de vloer, die u als
aanslag gebruikt voor de eerste rij lami-
naatstroken. Dan werkt u eerst van-
daaruit naar de dichtstbijzijnde wand.

Is de eerste wand mooi recht, leg dan
de eerste strook met de groefkant naar
de wand. Leg de eerste rij voorlopig
neer, tegen de afstandklosjes, ook aan
de kopse kanten. Ligt de rij goed, haal
de stroken dan weer los en lijm de kopse
kanten vast (zie verderop).

De delen worden gelegd met versprin-
gende kopse naden; kopse naden van
naast elkaar liggende stroken moeten
minimaal zo’n 40 cm uit elkaar blijven
(tekening 3).

Verlijmen
Veel laminaat wordt verlijmd, waar-
door er nauwelijks nog vocht in de
naden kan dringen. Controleer voor het
verlijmen of de delen moeiteloos in el-
kaar passen, en de naden over de volle
lengte en breedte – zonder kracht – vol-
ledig gesloten kunnen worden. Geef
kromme en andere niet-passende delen
terug aan de winkel. Er kan een gering
hoogteverschil zijn tussen verschillende
delen, door onnauwkeurigheid tijdens
de productie. Zo’n hoogteverschil leidt
tot versnelde slijtage van de overgang.
Ga dan ook altijd voor het verlijmen na
of de naast elkaar liggende delen een

vlak oppervlak opleveren.
Snij de spuitmond van de lijmflacon

open. Er moet een lijmstroom van 2 à 3
mm dik uitkomen. Veeg de spuitmond
geregeld schoon en sluit bij onderbre-
king van het werk de flacon met de dop.
Houd het te leggen laminaatdeel vast
onder een hoek van  45°, met de decor-
zijde naar beneden. Laat de spuitmond
in het diepste deel van de groef rusten
en breng de lijm in één doorgaande be-
weging aan. Ook aan de kopse kant.

U heeft de juiste hoeveelheid lijm als
voor het aandrukken van de lat maar
weinig kracht nodig is, de naden geheel
aansluiten en er bij het aandrukken een
beetje lijm uit de naad wordt geperst.

Tik na het lijmen de strook goed aan;
eerst in de richting van de kopse kant en
dan over de hele lengte. Gebruik tussen
hamer en laminaat een klos die u maakt
van een strookje laminaat waarvan u de
groef met schuurpapier een fractie wij-
der maakt. Haal de lijm van het opper-
vlak direct met een vochtige lap; veeg
met een schone vochtige lap na.

Gebruik voor het aankloppen van het
laatste deel van elke rij een aanslaghaak
(tekening 4). En druk de laatste stroken
aan met houten wiggen tussen wand en
laminaat. Verwijder afstandklosjes en
wiggen pas na het drogen van de lijm.

Tot slot werkt u de randen af met
plinten, die u niet mag vastzetten aan
het laminaat. Bij een zwevend gelegde
vloer moet u de plinten minimaal en-
kele millimeters vrijhouden van de
vloer. ■ (Alfred Jacobsen)
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Verspringende kopse naden
Met een aanslaghaak wordt het laatste deel

van elke rij aangeklopt Zo werkt u om leidingen heen
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Merk & Type

ƒ kg g

Hema color super compact 10 4,54 1,5 59,5

Norma color 6,70 3,04 1,5 59,5

Edah color 9,50 4,31 1,5 58,3

AH color 13 5,90 1,5 56,7

Klok color plus 12 5,45 1,5 60,4

C1000 S bont 7 3,18 1,5 58,3

Super color compact 10,50 4,76 1,5 59,5

Sunil color 11 4,99 1,5 56,25

Omo color 15 6,81 1,5 56,25

Ariël color 15 6,81 1,5 56,25

Sunil color tabs 12 5,45 1,36 85

Amway SA8 color 55 24,96 3 50,4

Omo color tabs 15,50 7,03 1,36 85

Persil tabs color 14,50 6,58 1,125 75

Color Reus compact 12 5,45 2 75

Persil megaperls color 16 7,26 1,5 56,25 0,60

0,45

0,97

0,97

0,92

0,75

0,56

0,56

0,41

0,42

0,27

0,48

0,49

0,37

0,27

0,39
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matig

matig

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

goed

goed

red./goed

redelijk

goed

redelijk

goed

Persil color gel 2) 2) 1,5 liter 100 ml 0,73 - + + # # ++ -/# + matig

Inhoud

Verbruik per 

4-5 kg wasgoed 1)

Kosten per wasbeurt ca.

Schoonwassen

Helderheid

Kleurbehoud

Kleuroverdracht

Doseergem
ak

Houdbaarheid

Wasm
iddel

Verpakking

Testoordeel

1 Tot 10 °DH
2 Nog hier en daar verkrijgbaar 

(ƒ14,50)

FABRIKANTEN / IMPORTEURS
AH: Albert Heijn, Zaandam, 

0800-0305
AMWAY: Tiel, (0344) 67 72 00
ARIËL: Procter & Gamble, Rotterdam,

0800-022 82 08
C1000: Trade Service Nederland, 

Amersfoort, 0800-023 03 63
COLOR REUS: Henkel, 

Nieuwegein, 0800-022 81 82 
EDAH: Helmond, 0800-0506
HEMA: Amsterdam, (020) 311 48 00
KLOK: Dalli Benelux, Culemborg,

(0345) 47 87 06
NORMA: Aldi, Culemborg, 

(0345) 47 29 11
OMO: Lever Fabergé, Bodegraven,

0800-0085
PERSIL: Henkel, Nieuwegein, 

0800-0186
SUNIL: Lever Fabergé, Bodegraven,

0800-0175
SUPER: Super de Boer, Amersfoort, 

(0528) 22 22 22

Prijs per 
pak ca.

BONTWASMIDDELEN, tabel bij het artikel op pagina 44
Prestaties Milieu

Merk & Type

ƒLijmverbinding 1) 2)

Isilock 24 31 H

Primaklus 20 H

Quickstep Light 39,50 23 H

Gamma laminaat 4) 6) 23/33 H

Pergo Family 50 22 S

Hercules Uniclic 50 31 H

Euroloc 50 23/31 H

Elesgo 30 H

Marvella 50 S

Gamma Melamine 4) 7) 23/31 H

Luxfloor 19 23/31 H

Bricorama/Wickes 16 22 H

Topfloor 30 23/31 H

Praxis 26,50 23/31 H

Ikea Tundra 3) 22 23 S

Starfloor 25 23 H Leenbakker

Ikea

Praxis

Roobol

Bricorama

Carpetland

Gamma

Formido

Formido

Carpetland

Bouwmarkt

Bouwmarkt

Gamma

Tapijtzaken

Roobol
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Klikverbinding 5)

++

++

++

+

+

++

+

#

++

++

++

++

++

++

++

+

goed

goed

redelijk

goed

redelijk

goed

red./goed

redelijk

redelijk

goed

goed

redelijk

goed

redelijk

redelijk

goed

Prijs per m 2
ca.

Gebruikersklasse 

Kernm
ateriaal

Verkooppunt

Leginstructie

Leggem
ak

Krasvastheid

Slagvastheid

Stootvastheid

Indrukhardheid

Sigaretten

Chem
icaliën

Totaal

Slijtage

Verkleuring

Testoordeel

1 Volgens opgave fabrikant; zie tekst
2 H = HDF

S = spaanplaat
3 Assortiment wordt gewijzigd
4 Wordt in het najaar vervangen door ander 

product met klikverbinding 
5 Zonder lijm
6 Nog hier en daar verkrijgbaar (ƒ45)
7 Nog hier en daar verkrijgbaar (ƒ30)

FABRIKANTEN / IMPORTEURS
ELESGO: HDM, Valkenswaard, (040) 204 27 33
EUROLOC: Woodpecker, Mijdrecht, (0297) 23 74 00
GAMMA: Baarn, (035) 548 51 11
HERCULES: Unilin, Wielsbeke (België), 

00 32 5 667 52 11
IKEA: Amsterdam, 0900-235 45 32 (22 cpm)
ISILOCK: RET, Utrecht, (030) 263 58 58
KWANTUM: Tilburg, (013) 462 66 26
LUXFLOOR: Carpetland, Utrecht, (030) 262 48 36
MARVELLA: Formido, Nijkerk, (033) 247 45 47
PERGO: Antwerpen (België), 00 32 3 247 89 43
PRAXIS: Diemen, (020) 398 33 33
PRIMAKLUS: Saffier flooring, Asten, 

(0493) 67 11 67
QUICKSTEP: zie Hercules
STARFLOOR: Leenbakker, Raamsdonksveer, 

(0162) 58 31 00
TOPFLOOR: Roobol, Barebdrecht, (0180) 644 644
BRICORAMA: Breda, (076) 572 3 572

Beschadigingen

ZELFLEG-LAMINAAT, tabel bij het artikel op pagina 48

++ = zeer goed

+ = goed 

# = redelijk

– = matig

–– = slecht

Beste koop



TESTS IN DE KOMENDE MAANDEN
• dvd-spelers • kleinere ruimteauto’s • cd-r’s • oorthermometers • koffiezetters
• koelvriescombinaties • drinkwater • draadloze koptelefoons • chocolade
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Tests
•Afwasmachines

•Machine-afwasmiddelen

•Computers

• Computerboeken voor beginners

•Werken traiteurs wel hygiënisch?

• Botsproeven

En verder
•Klantenkaarten

•De kosten van gebruikte auto’s

•Werkt de pijnpen?

• 100 vragen over sparen en beleggen

• Een zitbank aanschaffen

NOTARISSEN

In de Consumentengids willen
wij aandacht besteden aan de
dienstverlening van notarissen.
Die dienstverlening kan op u
zowel positief (de notaris
maakte bijvoorbeeld echt werk

van de voorlichting en atten-
deerde u op mogelijke risico’s)
als negatief (de notaris maakte
fouten in de akte) zijn overge-
komen. Wij zouden graag van
uw opvallende ervaringen een
korte schriftelijke impressie

ontvangen. U kunt die zonder
postzegel sturen naar de Con-
sumentenbond,Antwoordnum-
mer 2259, 2502XB Den Haag,
met in de linkerbovenhoek op
de envelop de vermelding ‘no-
tarissen/pvh’.

DOE MEE

NOGMAALS
LAMINAAT

Door een misverstand is de prijs per vierkante
meter van de laminaat Isilock verkeerd in de
tabel terechtgekomen. Die moet ƒ40 zijn (in
plaats van ƒ24). Het product blijft een beste
koop.Verder worden Euroloc en Luxfloor geïm-
porteerd door Carpetland, Utrecht, ✆ (030) 263
1 263. De prijs van ƒ19 voor Luxfloor geldt uit-
sluitend voor de ‘driestrooks beuken-laminaat’
(code 1688). Andere dessins hebben een afwij-
kend typenummer en een hogere prijs.

VIDEORECORDERS

Kort na onze publicatie bleken de twee beste
koop-videorecorders van Panasonic nog slechts
mondjesmaat leverbaar. De Panasonic NV-

SD240EG is echter opgevolgd door de technisch
identieke NV-SJ210EG (winkelprijs ƒ400; laagst
gesignaleerde prijs ƒ370) en de Panasonic NV-
HD640 is opgevolgd door de NV-FJ610EG (win-
kelprijs ƒ600; laagst gesignaleerde prijs ƒ550).
Beide nieuwe apparaten hebben alleen een
‘nieuw jasje’.

HUURVERHOGING

Naar wij pas onlangs vernamen van het Ministe-
rie van Vrom, is de motivering(splicht) van het
onderhouds- en verbeteringsbeleid door de ver-
huurder (zie Consumentengids van juni, pagina
7) dit jaar nog niet verplicht, maar  verschoven
naar volgend jaar.

HOE BESCHERMT DIE AUTO U?

Volgende maand
in de Consumentengids
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