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QUICKSTEP® REPAIR KIT 
 

 
 

Productomschrijving 
 
Reparatieset voor beschadigde laminaat- vinyl of parketvloeren  
 
Aantal verpakkingen: 1 
Inhoud: 1 smeltmes, 1 reinigingskam, 1 grijs schuurblokje, 1 groenwit blokje, 7 blokjes was 
en 1 gebruiksaanwijzing 
 
Toepassingen 
 
Quick-Step® laminaat, parket en LIVYN staan voor kwaliteit.  
Onze laminaatvloeren hebben een harde kern van hoogwaardig HDF en zijn daarnaast 
voorzien van een bijzonder slijtvaste gebruikslaag. Ze zijn daardoor extreem slijtvast.  
Quick-Step® parketvloeren bestaan uit 100 % natuurlijk materiaal. Ze zijn afgewerkt met een 
lak- of olielaag voor optimale bescherming. 
Wanneer een scherp voorwerp (bijv. de punt van een schaar) vanaf zekere hoogte op de 
vloer valt, zijn kleine beschadigingen evenwel onvermijdelijk. Met de Quick-Step®   
reparatieset kunnen dergelijke lichte beschadigingen worden hersteld. 
 
Technische Gegevens 

 Passende reparatie 
De Quick-Step® reparatieset biedt een passende oplossing voor elke Quick-Step®   
laminaat- vinyl- of parketvloer. Door de kleuren te mengen, verkrijgt u precies de 
juiste tint voor uw beschadigde vloer. 

 Snel en gemakkelijk 
De kamer ziet er weer piekfijn uit zonder dat u het beschadigde vloerdeel hoeft te 
vervangen  

 Volledige, universele reparatieset 
De set biedt alles wat u nodig hebt voor de reparatie van eender welke Quick-Step®    
vloer. 
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Gebruiksaanwijzing 
 

1). Voorbereiding 
Een zorgvuldige voorbereiding is 
noodzakelijk. Reinig eerst de 
beschadigde plek op de vloer en 
zorg ervoor dat die vrij is van stof, 
olie, was en vet. 

 

2). Kleurselectie 
Kies uw kleur op basis van de 
aanbevelingen op www.quick-
step.com 

                     

3). Smelten en Mengen 

      

http://www.unilin.com/


TDS 03/02/2017 

 

 
 

 
                                       Quick-Step® Repair Kit is a quality product distributed by UNILIN bvba division flooring , 

Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com 

3 

4). Vullen 

 

5). Effenen 
Verwijder overtollig materiaal met 
de scherpe zijde van de 
vulmiddelapplicator. 

 

6). Detailwerk 
Wilt u de houtnerven gedetailleerd 
nabootsen, maak dan met een 
scherp voorwerp een groef in het 
vulmiddel en vul de groef in met 
een donkerdere kleur. 
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7). Ontvetten met het grijze 
schuurblokje 

 

8). Aanpassing van de glanslaag 
Met de groene zijde van het blokje 
zorgt u voor meer glans. Met de 
witte zijde maakt u het oppervlak 
matter. 

 

 
 
 
Voor meer informative, zie www.quick-step.com of bekijk de handleiding op YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=18L5pv1VL0E. 
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