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InLeIdIng

Het leggen van een houten vloer is voor de parketteurs van Uipkes dagelijkse kost, maar voor anderen een 
eenmalige gebeurtenis. Immers, een Uipkes vloer is duurzaam en kan een levenlang meegaan. 

Veel mensen kiezen ervoor de vloer door een parketteur te laten plaatsen, echter met deskundig advies, enige 
handigheid, een goede voorbereiding en de juiste apparatuur, is het heel goed mogelijk zelf een Uipkes vloer 
te plaatsen.

In deze leginstructie zijn een groot aantal handige tips opgenomen die wij van parketteurs en particulieren 
hebben gekregen, rechtstreeks uit de praktijk. Al onze eigen parketteurs leggen volgens deze leginstructie, 
zodat aan iedereen de optimale service en kwaliteit verstrekt wordt, die wij als Uipkes voor ogen hebben. 

Voor nieuwe parketteurs is deze leginstructie een handleiding, aan de hand waarvan ze zich het leggen eigen 
maken, begeleid door een ervaren parketteur, die al met de handleiding werkt. Op deze manier leveren alle 
Uipkes-parketteurs dezelfde vloer af.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enigerlei vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Uipkes.  Uipkes kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voort zou kunnen vloeien uit het niet opvolgen van deze instructie. Ondanks de aan 
de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Uipkes geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze 
uitgave zou kunnen voorkomen.



LegInsTRuCTIe van houTen vLoeRen      

1. algemene aandachtspunten voor aanvang van het leggen

•	 Raden	wij	u	aan	deze	leginstructie	eerst	in	zijn	geheel	door	te	lezen.
•	 Dient	u	te	controleren	of	de	geleverde	vloer	compleet	is	en	of	er	conform	afspraak	geleverd	is.
•	 Dient	de	parketteur	(indien	de	vloer	door	Uipkes	gelegd	wordt)	te	controleren	of	de	gegevens	van	de
 voorinspectie corresponderen met de situatie ter plaatse.
•	 Werkvloer	ontdoen	van	vuil,	lijm-	bouwresten	en	stof	zodat	een	strak	oppervlak	ontstaat.
•	 Let	op	dat	de	vloer	schoon	is	van	kalkresten	(tijdens	stucen,	spuiten	of	verven	ook	de	ondervloer	afdekken!)
•	 Dient	de	gehele	ruimte	waar	de	vloer	gelegd	gaat	worden	leeg	te	zijn.

Indien de ruimte niet leeg en schoon is, zal de parketteur niet starten met het leggen van de vloer! 
(bij zelf leggen is dit op eigen risico)

•	 Is	het	relatief	luchtvocht	percentage	van	dien	aard	dat	er	gelegd	kan	worden	(tussen	±	40	en	70%).
•	 Is	het	RV(relatief	vochtperc.)	van	de	werkvloer	correct,	dit	is	bepaald	tijdens	de	voorinspectie:
•	 hout	max.	16%,	zandcement	max.	2%,	anhydriet	max.	0.4%.
•	 De	glooiing	van	de	werkvloer	mag,	over	een	afstand	van	150	cm,	niet	meer	dan	5	mm	zijn.
 (indien dit niet het geval is, dient u de vloer op professionele wijze te laten egaliseren, bijv door een aannemer)
•	 Moet	de	ruimte	een	minimum	temperatuur	hebben	van	15	gr	C	tot	maximaal	20	gr.	Celcius,	C-V	gestookt.
•	 De	werkvloer	moet	(ingeval	van	verlijming)	slag	en	krasvast	zijn,	hetgeen	wordt	bepaald	tijdens	de	
 voorinspectie.
•	 De	dekking	van	zand-cement-	of	anhydriet	vloer	moet,	boven	c-v	leidingen	minimaal	30	mm	zijn.	
		 (Te	hoog	liggende	leidingen	kan	leiden	tot	het	plaatselijk	extremer	krimpen	van	de	vloer)	
•	 Er	mag	geen	direct	zonlicht	op	de	planken	vallen,	ramen	dienen	tijdens	het	leggen	altijd	geblindeerd	
 te worden.
•	 De	te	verwerken	lijm	moet	op	kamertemperatuur	zijn.	(minimaal	150 C.)
•	 Uipkes	Houten	Vloeren	gaat	er	van	uit	dat	de	artikelen	die	omschreven	staan	in	de	leginstructie	ook	bij	
 Uipkes zijn aangeschaft. Andere producten dan vermeld in de leginstructie kunnen bij afwijkingen 
 garantie en kwaliteit van de vloer beïnvloeden.
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2. Leggen van spaanpLaaT TussenvLoeR

a) op basis van zandcement werkvloer.

•	 Lijm	de	ondervloer	op	de	zand-cement	(	z-c	vloer).	Gebruik	spaanplaatbroodjes	van	15	x	20	cm,	12	mm	dik,	
 gebruik dispersielijm om deze te verlijmen op de zand-cement werkvloer. 
•	 Breng	lijmlaag	regelmatig	aan.
•	 Houdt	t.o.v.	de	muren	±	20mm.	afstand	(zie	fig.1).
•	 Leg	het	spaanplaat	haaks	op	de	legrichting
•	 Laat	de	spaanplaatjes	50%	van	elkaar	verspringen,	(zie	fig.2).
•	 De	droogtijd	van	lijm	is	±	12-24	uur,	tussentijds	niet	betreden.
•	 Schuur	de	tussenvloer	vlak	met	een	parket(band)schuurmachine	(korrel	24).	De	zijkanten	schuren	met	de	
 kantenschuurder (ook korrel 24)
•	 Ga	daarna	verder	met	punt	3	(verlijmd	leggen	van	vloerdelen	op	spaanplaat	tussenvloer).

NB: Indien de werkvloer voorgestreken dient te worden (n.a.v. de voorinspectie,in geval van  anhydriet, tegels, te hoog 
vochtpercentage of lijmresten), dan eerst het voorstrijkmiddel aanbrengen. Zie voor werkwijze de verpakking, en na 2 
uur de spaanplaatbroodjes verlijmen met 2-componentenlijm, i.p.v. dispersielijm.

B) op basis van houten werkvloer.

•	 Bestaande	nagels	drevelen	en	zorgen	dat	er	een	vaste,	vlakke,	kraakvrije	werkvloer	ontstaat.		
•	 Controleer	ventilatie	van	de	kruipruimte,	in	de	gevels	dienen	op	tegenovergestelde	plaatsen	ventilatie	
 openingen aanwezig te zijn.    
•	 Controleer	op	rotte	plekken,	rotte	en	kapotte	planken	vervangen.	
•	 Verwijder	bestaande	plinten.	let	op	dat	u	bij	het	los	halen	van	de	plint	de	wand	niet	beschadigt.
•	 Rol	het	rubberroid	uit	over	de	vloer	en	zorg	dat	de	banen	aansluiten,maar	niet	overlappen.	
•	 Leg	platen	spaanplaat	van	125	x	82,5	cm	en	12	mm	dik,		uit	over	de	vloer	en	schroef	deze	door	het	
 rubberroid op de werkvloer met schroeven van ca. 40 mm lang.4 mm dik (om de 30 cm. geschroefd).
•	 Houdt	t.o.v.	de	muren	±	20	mm.	afstand.(zie	fig.1).
•	 Leg	de	platen	diagonaal	t.o.v.	de	te	plaatsen	houten	vloer	en	laat	ze	50	%	verspringen.	(zie	fig.2)
•	 Schuur	de	tussenvloer	vlak	met	een	parket(band)schuurmachine	(korrel	24).	De	zijkanten	schuren	met	de	
 kantenschuurder (ook korrel 24)

C) op basis van een tegel/plavuizen werkvloer.

Het is mogelijk om een verlijmde vloer op een tegel/plavuizenvloer te leggen. 
Hierbij zijn de volgende punten zeer belangrijk:

•	 Verwijder	bestaande	plinten.	Let	op	dat	u	bij	het	loshalen	van	de	plint	de	wand	niet	beschadigt.
•	 De	plavuizen	moeten	vlak	zijn	en	onderling	geen	hoogte	verschil	vertonen
•	 Controleer	de	vloer	ook	op	losliggende	en	gescheurde	plavuizen,	deze	ruim	van	te	voren	verwijderen	en	
 vervangen door nieuwe plavuizen of te egaliseren (na verwijdering plavuizen)
•	 De	gehele	vloer	moet	ontvet	worden	met	ammoniak,	de	vloer	nadweilen	met	schoon	water.
•	 De	vloer	voorstrijken	met	PE	420	Epohecht.
•	 Na	een	droogtijd	van	2	uur	dient	de	zelfde	dag	het	spaanplaat	verlijmd	te	worden	met	de	MK-90.	
 (2 componenten lijm).
•	 Laat	de	spaanplaatjes,	(20	x15	cm	x	12	mm)		50%	van	elkaar	verspringen,	(zie	fig.2).
•	 Breng	de	lijmlaag	regelmatig	aan.
•	 Houdt	t.o.v.	de	muren	±	20	mm.	afstand	(zie	fig.1).
•	 Na	verlijming	12-24	uur	niet	belopen.
•	 Schuur	de	tussenvloer	vlak	met	een	parket(band)schuurmachine	(	korrel	24).	De	zijkanten	schuren	met	de	
 kantenschuurder (ook korrel 24)
•	 Ga	hierna	verder	met	punt	3	(verlijmd	leggen	van		vloerdelen	op	spaanplaat	tussenvloer).	
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NB: Het is  mogelijk om grote spaanplaten (82,5 x125 cm x12 mm)  samen met  lijm, extra met slagpluggen te 
bevestigen. (16 st. per m2 ,met een onderlinge afstand van ca 30 cm). Deze methode is alleen mogelijk als er géén 
leidingen in de zand-cementvloer aanwezig zijn!

d)  op basis van een anhydriet werkvloer.

Een	anhydrietvloer	(ook	gipsgietvloer	genoemd)	heeft	zonder	een	speciale	voorbehandeling	niet	voldoende	
trekkracht, met als gevolg dat een onvoldoende lijmverbinding tot stand wordt gebracht,
daarom	dient	u	als	volgt	te	handelen:

•	 Vloer	ontdoen	van	vuil,	lijm-	bouwresten	en	stof	zodat	er	een	strak	oppervlak	ontstaat.
•	 Let	op	dat	de	vloer	schoon	is	van	kalkresten	(tijdens	stucen,	spuiten	of	verven	ook	de	ondervloer	afdekken!)
•	 Verwijder	bestaande	plinten,	let	op	dat	u	bij	het	loshalen	van	de	plint	de	wand	niet	beschadigt.
•	 De	anhydrietvloer	altijd	“open	schuren”,	voor	voldoende	hechting
•	 De	vloer	voorstrijken	met	PE-420	Epohecht.
•	 Na	2	uur	spaanplaatjes	(20	x	15	cm	,	12	mm	dik)		haaks	en	50%	verspringend	leggen	(zie	fig.2)	en	verlijmen	
	 met	MK-90.	(2	componentenlijm).
•	 Houdt	t.o.v.	de	muren	±	20	mm.	afstand	(zie	fig.1).	
•	 Na	verlijming	12-24	uur	niet	belopen.
•	 Schuur	de	tussenvloer	vlak	met	een	parket(band)schuurmachine	(korrel	24	of	40).
•	 Ga	hierna	verder	met	punt	3	(verlijmd	leggen	van		vloerdelen	op	spaanplaat	tussenvloer).

LeggeN VaN spaaNpLaat tUsseNVLoer
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3. veRLIjmd Leggen van vLoeRdeLen op spaanpLaaT TussenvLoeR.

De massieve vloerdelen worden verlijmd  envernageld op de spaanplaat tussenvloer, daardoor  kan u de vloer in elke 
gewenste breedte leggen.

eigenschappen:

•	 Klinkt	net	zo		als	de	basisvloer	(beton,	hout),	waardoor	het	zogenaamde	klossen	wordt	gereduceerd
•	 Niet	demontabel
•	 De	vloer	is	gebaseerd	op	een	zeer	stabiele	constructie
•	 De	bevestiging	van	de	tussenvloer	is	afhankelijk	van	het	type	basisvloer	(zandcement,	hout	of	anhydriet)
•	 Niet	toepasbaar	op	een	basisvloer	van	kurk,	linoleum	of	vloeren	met	lijmresten
•	 Het	uitzetten	en	krimpen	van	de	planken	wordt	gelijkmatig	verdeeld	over	de	gehele	vloer,	naden	en	kieren	
 blijven zo beperkt
•	 Legmethode	is	meer	geschikt	voor	de	ervaren	“doe	het	zelver”
•	 Dikte	van	de	ondervloer	,	incl.	de	lijmlagen	is	15	mm
•	 Dikte	van	de	totale	vloer	is	35	mm
•	 Dikte	van	de	totale	vloer,	incl.	afwerklijst	is	40	mm.	

•	 Zorg	voor	een	schone,	droge	en	stofvrije	tussenvloer.
•	 Begin	met	leggen	met	de	groef	naar	de	muur	toe.
•	 Houdt	t.o.v.	de	muren,	zowel	in	de	lengterichting	als	aan	de	kopse	einden,	±	20mm.	ruimte.	Gebruik	
	 afstandsstukken	van	±	20	mm.
•	 Laat	de	vloerdelen	t.o.v.	elkaar	minimaal	40	cm	verspringen,	z.g.	wild	verband	(zie	fig.	3)
•	 Verlijm	de	vloerdelen	met	2	componentenlijm,	meng	hiertoe	de	lijm	met	een	mixer	per	emmer	met	1	fles	
	 bijgeleverde	harder,	minimaal	2	minuten	met	een	schone	mixer!
•	 Verdeel	de	lijm	met	een	nieuwe	lijmkam	(100	grams)	ten	breedte	en	ten	lengte	van	het	te	verlijmen	
 vloerdeel, op de tussenvloer. neem in ieder geval het oppervlak dat wordt ingelijmd niet zó groot , dat de 
	 lijm	gelegenheid	krijgt	tot	indrogen.	Nooit	meer	dan	1	emmer	tegelijk	aanmaken!!
•	 Het	gebruik	van	de	lijm	is	ongeveer	1.2	kg	per	m2. 
•	 Gebruik	de	aangemaakte	lijm	binnen	45	minuten.
•	 Zaag	een	restdeel	van	20	cm.	uit	een	vloerdeel,	waarvan	één	zijde	voorzien	is	van	een	groef.
•	 Drijf	het	gelijmde	vloerdeel	aan	met	het	restdeel.	(fig.	4).
•	 Vernagel	het	vloerdeel	,	om	de	30	cm,	schuin	door	het	mes,	met	een	Floorstapler	en		32	mm.	lange	krammen.
•	 Ga	tijdens	het	vernagelen	op	het	vloerdeel	staan,	zodat	deze	goed	in	het	lijmbed	wordt	gedrukt.
•	 Zorg	ervoor	dat	de	krammen	goed	in	het	hout	geslagen	worden,		evt.	nadrijven	met	een	drevel.

het leggen van de laatste rijen:

•	 Zaag	eerst	de	laatste	rijen	op	maat,	alvorens	de	lijm	aan	te	maken.
•	 Gebruik	bij	een	restoppervlakte	van	<	3	m2	een	kleine	emmer	2	componenten	lijm	(=3,5	kg)
•	 Zet	de	eerste	en	de	laatste	delen	vast	met	een	tacker,	omdat	de	stapler	hier	niet	te	hanteren	is.	(zie	fig.	5)
•	 Gebruik	voor	de	tacker	brads	van	30	mm
•	 Leg	voor	de	laatste	baan	het	deel	op	het	deel	van	de	rij	ernaast.
•	 Neem	een	stuk	van	de	afgezaagde	plank	en	plaats	dit	met	het	mes	tegen	de	muur.
•	 Teken	vervolgens	de	plank	af,	waar	deze	gezaagd	moet	worden	en	zaag	vervolgens	iets	naast	de	lijn	af	zodat		
	 u	±	20	mm.	expansie	over	heeft.	
•	 Verwijder	direct	na	het	leggen	van	de	laatste	rij	de	in	het	begin	geplaatste	afstandsstukken.

Zwevend gelegd

Plinten
Vloerdelen
Lijmlaag
Spaanplaat
Lijmlaag

Plinten
Eiken toplaag
Multiplex
Plaklaag
3 mm rubber + plaklaag (Elastilon)
Dampdichte folie

Plinten
Rachel
Vloerdelen
Filtplaat
Isolatie

Plinten
Eiken toplaag
Lijmverbinding
Multiplex
Folie (incl. foamlaag)



4. Leggen van vLoeRdeLen op zwevende TussenvLoeR (racHeLs)

Bij deze vorm van leggen, worden de massieve vloerdelen met elkaar verbonden door rachels. 
Dat geeft u de mogelijkheid de vloer zwevend te leggen. Dit kan tot een vloerbreedte van ongeveer 10 meter.

eigenschappen:

•	 De	vloer	‘klinkt’	als	een	echte	houten	vloer
•	 Goede	isolatie	van	de	warmte
•	 Geluidsreductie	van	11	dBa,	ideaal	voor	appartementen
•	 De	vloer	is	demontabel.	
•	 Kan	op	iedere	vlakke	ondervloer	gelegd	worden
•	 De	vloer	blijft	stabiel	tijdens	het	uitzetten	en	krimpen	van	de	planken
•	 Het	uitzetten	van	de	planken	wordt	gelijkmatig	verdeeld	over	de	gehele	vloer,	naden	en	kieren	blijven	
 zo beperkt
•	 Egaliserend
•	 Legmethode	is	zeer	eenvoudig	voor	de	doe-het-zelver
•	 Dikte	van	de	complete	ondervloer	is	15	mm
•	 Dikte	van	de	vloer	zonder	afwerklijst	is	35	mm
•	 Dikte	van	de	vloer,	incl	afwerklijst	is	40	mm	rond	dit	blok	een	uipkes	kader	met	afgeronde	hoeken.

•	 Verwijder	oneffenheden	en	stof	van	de	werkvloer.
•	 Verwijder	bestaande	plinten,	let	op	dat	u	bij	het	loshalen	van	de	plint	de	wand	niet	beschadigt.	Leg	het	
 folie/dampscherm op de werkvloer met de glanskant naar boven,leg de banen, in de lengte, sluitend naast 
 elkaar en plak deze over de volle lengte aan elkaar, met aluminiumtape.
•	 Leg	rachels	20mm.	van	de	muur,	haaks	op	de	legrichting	van	de	vloerdelen.	De	rachels	dienen	
	 verspringend	gelegd	te	worden	(zie	fig.	4)
•	 Leg	de	groene	viltisolatieplaat	(30	x	120	cm	x7	mm)	tussen	de	rachels,waardoor	een	onderlinge	afstand	van	
 30 cm ontstaat.
•	 Leg	het	te	monteren	vloerdeel	haaks	op	de	rachels,	met	de	groef	naar	de	muur.
•	 Drijf	de	vloerdelen	aan	met	behulp	van	een	“restdeel”,	sla	nooit	direct	tegen	het	te	monteren	vloerdeel	om	
 beschadigingen aan het mes  te voorkomen.
•	 Zet	het	vloerdeel	vast,	onder	een	hoek	van	45	gr	door	het	mes,	met	een	kram	op	iedere	rachel	(om	de	30cm),	
	 	door	gebruik	te	maken	van	een	“stapler”	(lengte	van	de	kram:	32	mm.)	
•	 Zorg	ervoor	dat	de	krammen	goed	in	het	hout	geslagen	worden.		
•	 Houdt	t.o.v.	de	muur	een	afstand	aan	van	±	20	mm.	(z.g.	welrand).
•	 Gebruik	afstandsstukken	tussen	de	vloerdelen	en	de	muur	tijdens	montage	.
•	 Vloerdelen	onderling	minimaal	±	40	cm.	laten	verspringen.	(z.g	wild	verband)	(zie	fig.3)

het leggen van de laatste rijen:

•	 Zet	de	eerste	en	de	laatste	delen	vast	met	een	tacker,	omdat	de	stapler	hier	niet	te	hanteren	is.	(zie	fig.	5)
•	 Gebruik	voor	de	tacker	brads	van	30	mm
•	 Leg	voor	de	laatste	baan	het	deel	op	het	deel	van	de	rij	ernaast.
•	 Neem	een	stuk	van	de	afgezaagde	plank	en	plaats	dit	met	het	mes	tegen	de	muur.
•	 Teken	vervolgens	de	plank	af,	waar	deze	gezaagd	moet	worden	en	zaag	vervolgens	iets	naast	de	lijn	af	zodat	
	 u	±	20	mm.	expansie	over	heeft.	
•	 Verwijder	direct	na	het	leggen	van	de	laatste	rij	de	in	het	begin	geplaatste	afstandsstukken.

Zwevend gelegd

Plinten
Vloerdelen
Lijmlaag
Spaanplaat
Lijmlaag

Plinten
Eiken toplaag
Multiplex
Plaklaag
3 mm rubber + plaklaag (Elastilon)
Dampdichte folie

Plinten
Rachel
Vloerdelen
Filtplaat
Isolatie

Plinten
Eiken toplaag
Lijmverbinding
Multiplex
Folie (incl. foamlaag)
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5. Leggen van vLoeRdeLen op dampdIChTe FoLIe

Bij deze legmethode wordt de vloer op folie gelegd. Dit kan alleen met gelaagde planken, waarbij het niet uitmaakt hoe 
breed u de vloer wilt.

 

eigenschappen:

•	 Klinkt	als	een	echte	houten	vloer	met	een	matig	geluiddempend	effect
•	 Goede	isolatie	van	de	warmte
•	 Kan	worden	gelegd	op	een	vloerverwarming
•	 Geluidsreductie	10dBa
•	 Alleen	verlijming	van	mes	en	kopse	mes	en	groef	is	noodzakelijk
•	 Matig	egaliserend
•	 Legmethode	is	zeer	geschikt	voor	de	doe-het-zelver
•	 Dikte	van	de	ondervloer	is	ca	3	mm.	

•	 De	basis	vloer	moet		vrij	van	stuc-	en	lijmresten	en	gestofzuigd	zijn.
•	 Oneffenheden	die	op	de	vloer	uitsteken	moeten	worden	verwijderd.	
•	 Rol	de	dampdichte	folie,	haaks	op	de	legrichting	uit		op	de	basisvloer,	leg	de	gekleurde	of	aluminium		
 zijde boven. 
•	 Plak	de	stroken	aan	elkaar	met	de	bijgeleverde	aluminium	tape.
•	 Leg	de	eerste	rij	planken,	met	de	groef	naar	de	muur,	met	een	welrand	(opening	naar	de	muur)	van	ca	20	
 mm., ook aan de kopse kanten.
•	 Gebruik	voldoende	afstandsklosjes	om	tijdens	het	leggen	de	welrand	te	handhaven	
•	 Verlijm	de	planken	op	de	kopse	verbindingen,	met	naden	lijm.	
•	 Leg	de	tweede	rij	en	drijf	deze	aan	met	een	reststuk	van	een	plank,	(lengte	ca	20cm)
•	 Zorg	voor	een	verspringing	van	de	kopse	naden,	t.o.v.	de	eerste	rij	van	minimaal	40	cm.		
•	 Verlijm	de	eerste	en	laatste	twee	planken	ook	aan	de	lange	zijden	(om	kiervorming	te	voorkomen)	
•	 Leg	daarna	de	gehele	vloer	in	wild	verband,	gebruik	de	afgezaagde	stukken	direct	aan	de	beginkant,	maak	
 gebruik van de aanwezige mes en groefverbinding aan de kopse zijden.
•	 Verwijder	na	montage	van	de	laatste	plank	de	afstandsklosjes	en	werk	de	vloer	af	met	afdeklijsten.

Zwevend gelegd

Plinten
Vloerdelen
Lijmlaag
Spaanplaat
Lijmlaag
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Multiplex
Folie (incl. foamlaag)
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6. Leggen van vLoeRdeLen zwevend op LIjmFoLIe (eLastiLoN)

De legmethode op Elastilon kan worden gebruikt bij het leggen van gelaagde planken (vloer breedte is onbeperkt) Bij het 
leggen van massieve planken op Elastilon geldt een maximum vloerbreedte van  5 m.
 

eigenschappen:

•	 Klinkt	als	een	echte	houten	vloer	met	een	geluiddempend	effect
•	 Goede	isolatie	van	de	warmte
•	 Kan	gelegd	worden	op	een	vloerverwarming	(alleen	gelaagde	planken)
•	 Geluidsreductie	van	minimaal	11	dBa
•	 Kan	worden	gelegd	op	ieder	type	ondervloer
•	 De	vloerdelen	zijn	flexibel	met	elkaar	verbonden,	waarbij	de	vloer	zichzelf	‘corrigeert’	zodra	het	hout	uitzet	
 of krimpt
•	 Matig	egaliserend
•	 Legmethode	is	zeer	geschikt	voor	de	doe-het-zelver
•	 Dikte	van	de	ondervloer	is	ca.	3	mm.
•	 Dikte	van	de	complete	vloer		van	massieve	planken,	3	+	20	mm.	is	23	mm.
•	 Dikte	van	de	complete	vloer		van	gelaagde	planken,	3	+	15	mm.	is	18	mm.
•	 Dikte	van	de	massieve	planken	vloer,	incl	afwerklijst	is	28	mm.	
•	 Dikte	van	de	gelaagde	planken	vloer,	incl	afwerklijst	is	23	mm.	

•	 De	basis	vloer	moet	vrij	van	stuc-	en	lijmresten	en	gestofzuigd	zijn.
•	 Oneffenheden	die	op	de	vloer	uitsteken	moeten	worden	verwijderd.
•	 Rol	de	dampdichte	plastic	haaks	op	de	legrichting	uit	op	de	vloer,	laat	de	lange	zijden	ca	20	cm	overlappen.
•	 Rol	de	Eastilon	uit,	haaks	op	de	legrichting,	met	de	beschermfolie	naar	boven	en	de	lange	naden	tegen	
 elkaar aan laten sluiten (dus niet overlappen) 
•	 Leg	de	eerste	rij	planken,	met	de	groef	naar	de	muur,	met	een	welrand	(opening	naar	de	muur)		
 van ca 20 mm., ook aan de kopse  kanten.
•	 Gebruik	voldoende	afstandsklosjes	om	tijdens	het	leggen	de	welrand	te	handhaven.
•	 Verlijm	de	planken	op	de	kopse	verbindingen,	met	naden	lijm.
•	 Voordat	de	eerste	rij	wordt	gelegd,	over	een	breedte	van	2	planken	de	Elastilon	ontdoen	van	de	
 beschermfolie en tijdelijk afdekken met hulpfolie.
•	 Trek	na	plaatsing	van	de	planken	de	hulpfolie	tussen	het	Elastilon	en	de	planken	uit.
•	 Leg	op	de	omgeslagen	beschermfolie	van	het	Elastilon	de	derde	rij,	verlijm	weer	de	kopse	verbindingen,	
 laat de kopse naden t.o.v. de vorige rij minimaal 40 cm verspringen. 
•	 Gebruik	voor	het	aandrijven	van	de	planken	een	restdeel	van	ca.	20	cm	lang.
•	 Steeds	na	het	leggen	van	een	rij	planken	de	beschermfolie	onder	de	planken	wegtrekken,	maar	niet	verder	
	 dan	de	breedte	van	de	plank,	eventueel	folie	verwijderen	na	montage	van	max.	2	planken	i.p.v.	1	plank.
•	 Leg	daarna	de	gehele	vloer	in	wild	verband,	gebruik	de	afgezaagde	stukken	direct	aan	de	beginkant,	maak	
 gebruik van de aanwezige mes en groefverbinding aan de kopse zijden.
•	 Verwijder	na	montage	van	de	laatste	plank	de	afstandsklosjes	en	werk	de	vloer	af	met	afdeklijsten.	

Zwevend gelegd
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7. sChuRen en sToppen van de vLoeRdeLen.

 (geldt niet voor afgewerkte vloeren zoals “Olivier, Jens en Floortje”)

•	 Vóór	het	schuren	de	noesten	altijd	vullen	met	donker	eiken	van	Frencken,	de	rest	evt.	met	licht	eiken.	Na	1	
	 uur	droging	evt.	bijvullen	i.v.m.	krimp.	Vlak	schuren	na	1	uur	met	korrel	80	en	120	na	volledige	droging.
•	 Schuur	een	onbehandelde	vloer	in	vier	gangen	met	toenemende	korrelfijnheid	van	het	schuurmiddel.

Schuurgang	1	:	Koppen	vlakken	met	de	kantenschuurder	(K	80)
Schuurgang	2	:	Vloer	schuren	met	de	bandschuurmachine	Hummel	(K	80)
Schuurgang	3	:	Vloer	schuren	met	de	bandschuurmachine	Hummel	(K	120)
Schuurgang	4	:	Vloer	naschuren	met	zgn.	multidisc	schijf	onder	de	Woodboy	(K120)

•	 Schuur	een	planken	(stroken)	vloer	in	de	eerste	schuurgang	onder	een	duidelijke	hoek	ten	opzichte	van	de	
 legrichting.
•	 Schuur	een	planken	(stroken)	vloer	in	de	tweede	en	derde	schuurgang	zoveel	mogelijk	in	de	richting	van	de	
 houtnerf.  
•	 Na	de	laatste	schuurgang	de	vloer	stofzuigen	en	afnemen	met	een	droge	doek,	de	ruimte	voldoende	ventileren.
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8. ImpRegneRen van de gesChuuRde vLoeRdeLen.

(geldt niet voor afgewerkte vloeren zoals “Olivier, Jens en Floortje”) 

a)  het aanbrengen van de Corcol olie. 

LET	OP:		Vooraf de olie verwarmen tot 18 oC, m.b.v warm water of een verwarming, om het intrekken te verbeteren

•	 Zorg	voor	ventilatie,	de	temperatuur	moet	tussen	15	en	200 C zijn, vermijd direct zonlicht .
•	 Giet	de	olie	uit	in	een	verfrolbak,	ongeveer	1	liter	per	20	m	,	en	breng	de	olie	onverdund	aan	met	een	brede	
 blokwitter of met een pluisvrije doek (oude theedoek) 
•	 Zorg	ervoor	dat	er	voldoende	olie	wordt	aangebracht	om	de	vloer	te	verzadigen.
•	 Raak	de	vellingranden	goed,	doch	voorkom	dat	de	vellingranden	volledig	vol	lopen.
•	 Werk	in	de	lengterichting	van	de	planken.
•	 Laat	de	aangebrachte	olie	totaal	2	uur	intrekken,	echter	controleer	na	1	uur	of	de	oppervlakte	nog	glimt,	
	 mochten	er	plaatselijk	doffe	(droge)	plekken	zijn	ontstaan,	betreffende	oppervlaktes	extra	voorzien	van	olie.	
	 (tip:	bescherm uw schoenen d.m.v. plastic zakken) 
•	 Na	2	uur	de	olie	inmasseren	met	een	poetsmachine	en	beige	pad	of	handmatig	met	niet	pluizende	doeken.
•	 Daarna	de	vloer	volledig	droog	wrijven	totdat	er	geen	glans	meer	zichtbaar	is,	met	behulp	van	niet	
 pluizende doeken, gevouwen om een witte pad. 
•	 Besteed	speciale	aandacht	aan	de	vellingranden,	evt.	na	48	uur	extra	nadrogen.
•	 Na	het	oliën,	de	vloer	binnen	16	dagen	beslist	niet	afdekken	of	afplakken.
•	 De	vloer	48	uur	niet	belopen.
•	 Na	48	uur	met	de	hand	bepalen	of	de	vloer	droog	is.	Droging	is	afhankelijk	van	de	temperatuur,	ventilatie	
	 en	het	RL	(Relatieve	Luchtvochtpercentage).	De	olie	is	na	2	weken	uitgehard.
•	 Na	48	uur	mag	de	vloer	wel	tijdelijk	(max.	8	uur)		beschermd	worden	met	schone	dekens
•	 De	eerste	14	dagen	niet	dweilen	of	in	aanraking	laten	komen	met	vloeistoffen.	stofzuigen	is	toegestaan.		
	 Advies:	betreed	de	vloer	de	eerste	14	dagen	niet	met	schoenen	waar	u	buiten	op	gelopen	heeft.			

b)  het aanbrengen van de Corcol olie met kleurpigment.

LET	OP:  Vooraf de olie verwarmen tot 180 C, m.b.v warm water of een verwarming, om het intrekken te verbeteren

•	 Meng	de	Corcol	Olie	en	het	kleurpigment	in	een	open	bak	om	te	kijken	of	de	menging	goed	verloopt.
•	 Het	toevoegen	van	1	blikje		kleurpigment	aan	1	Liter	Corcol	Olie	benadert	de	standaard	kleur.
•	 Om	minder	diepe	kleuren	te	krijgen	kan	1	blikje	per	2	of	3	Liter	olie	worden	toegevoegd.
•	 Om	een	diepere	kleur	te	krijgen	kunnen	maximaal	2	blikjes	kleurpigment	aan	1	Liter	Corcol	olie	worden	
 toegevoegd.

NB: Maak eerst een monster om de kijken of de kleur (bij benadering) naar wens is.

•	 Zorg	voor	ventilatie,	de	temperatuur	moet	tussen	15	en	200 C zijn, vermijd direct zonlicht.
•	 Giet	de	olie,	inclusief	kleurpigment,	uit	in	een	verfrolbak,	ongeveer	1	liter	per	20	m2, en breng de olie 
 onverdund aan met een brede blokwitter of met een pluisvrije doek (oude theedoek) 
•	 Zorg	ervoor	dat	er	voldoende	olie	wordt	aangebracht	om	de	vloer	te	verzadigen.
•	 Raak	de	vellingranden	goed,	doch	voorkom	dat	de	vellingranden	volledig	vol	lopen.
•	 Werk	in	de	lengterichting	van	de	planken.
•	 Laat	de	aangebrachte	olie	totaal	2	uur	intrekken,	echter	controleer	na	1	uur	of	de	oppervlakte	nog	glimt,	
	 mochten	er	plaatselijk	doffe	(droge)	plekken	zijn	ontstaan,	betreffende	oppervlaktes	extra	voorzien	van	olie.	
	 (tip: bescherm uw schoenen d.m.v. plastic zakken) 
•	 Na	2	uur	de	olie	inmasseren	met	een	poetsmachine	en	beige	pad	of	handmatig	met		niet	pluizende	doeken.
•	 Daarna	de	vloer	volledig	droog	wrijven	totdat	er	geen	glans	meer	zichtbaar	is,	met	behulp	van	niet	
 pluizende doeken, gevouwen om een witte pad 
•	 Besteed	special	aandacht	aan	de	vellingranden,	evt	na	48	uur	extra	nadrogen	
•	 Na	het	oliën,	de	vloer	binnen	16	dagen	beslist	niet	afdekken	of	afplakken.
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•	 De	vloer	48	uur	niet	belopen.
•	 Na	48	uur	met	de	hand	bepalen	of	de	vloer	droog	is.	Droging	is	afhankelijk	van	de	temperatuur,	ventilatie	
	 en	het	RL	(Relatieve	Luchtvochtpercentage).	De	olie	is	na	2	weken	uitgehard
•	 Na	48	uur	droging	mag	de	vloer	wel	tijdelijk	(max.	8	uur)	beschermd	worden	met	schone	en		niet	pluizende	
 stoffen materialen . 
•	 De	eerste	14	dagen	niet	dweilen	of	in	aanraking	laten	komen	met	vloeistoffen.	Stofzuigen	is	toegestaan.	
	 Advies:	betreed	de	vloer	de	eerste	14	dagen	niet	met	schoenen	waar	u	buiten	op	gelopen	heeft.

c)   het aanbrengen van de Corcol olie i.c.m. solim was.

LET	OP:  Vooraf de olie verwarmen tot 18o C, m.b.v warm water of een verwarming, om het intrekken te verbeteren

•	 Zorg	voor	ventilatie,	de	temperatuur	moet	tussen	15	en	200 C zijn, vermijd direct zonlicht .
•	 Giet	de	olie	uit	in	een	verfrolbak,	ongeveer	1	liter	per	20	m2, en breng de olie onverdund aan met een brede 
 blokwitter of met een pluisvrije doek (oude theedoek) 
•	 Zorg	ervoor	dat	er	voldoende	olie	wordt	aangebracht	om	de	vloer	te	verzadigen.
•	 Raak	de	vellingranden	goed,	doch	voorkom	dat	de	vellingranden	volledig	vol	lopen.
•	 Werk	in	de	lengterichting	van	de	planken.
•	 Laat	de	aangebrachte	olie	totaal	2	uur	intrekken,	echter	controleer	na	1	uur	of	de	oppervlakte	nog	glimt,	
	 mochten	er	plaatselijk	doffe	(droge)	plekken	zijn	ontstaan,	betreffende	oppervlaktes	extra	voorzien	van	olie.	
	 (tip:	bescherm uw schoenen d.m.v. plastic zakken) 
•	 Na	2	uur	de	Solim	in	dunne	plakjes	m.b.v	een	plamuurmes	verdelen	over	de	oppervlakte	(1kg	per	100	m2) 
 olie en Solim samen inmasseren met een poetsmachine en witte pad of handmatig met  niet pluizende doeken.
•	 Daarna	de	vloer	volledig	droog	wrijven	totdat	er	geen	glans	meer	zichtbaar	is,	met	behulp	van	niet	
 pluizende doeken, gevouwen om een witte pad.
•	 Besteed	speciale	aandacht	aan	de	vellingranden,	evt.	na	48	uur	extra	nadrogen.
•	 Na	het	oliën,	de	vloer	binnen	16	dagen	beslist	niet	afdekken	of	afplakken.
•	 De	vloer	48	uur	niet	belopen.
•	 Na	48	uur	met	de	hand	bepalen	of	de	vloer	droog	is.	Droging	is	afhankelijk	van	de	temperatuur.
•	 Ventilatie	en	het	RL	(Relatieve	Luchtvochtpercentage).	De	olie	is	na	2	weken	uitgehard.
•	 Na	48	uur	droging	mag	de	vloer	wel	tijdelijk	(max.	8	uur)	beschermd	worden	met	schone	en	niet	pluizende	
 stoffen materialen. 
•	 De	eerste	14	dagen	niet	dweilen	of	in	aanraking	laten	komen	met	vloeistoffen.	Stofzuigen	is	toegestaan.	
	 Advies:	betreed	de	vloer	de	eerste	14	dagen	niet	met	schoenen	waar	u	buiten	op	gelopen	heeft.	

aLgemeen

Het afwerken van de afdeklijsten en massieve plinten geschiedt op de zelfde manier als de afwerking van de vloer.

Voor het aanbrengen van Olie (naturel, dan wel i.c.m. kleurpigment of was) geldt altijd dat u de gehele

behandeling	achter	elkaar	dient	te	geschieden.	Dus	niet	’s	avonds	de	vloer	oliën	en	vervolgens	de	volgende	
ochtend droogpoetsen.

BRandgevaaR!

Afvoeren	van	gebruikte	olie	doeken	:

Na	gebruik,	de	doeken	uithangen,	pas	na	48	uur	droging		afvoeren	.

(De, nog nat van de olie, gebruikte doeken kunnen door broei tot zelfontbranding komen, wanneer ze, direct 
na gebruik, in een prop worden weggegooid)    

impregNereN VaN de gescHUUrde VLoerdeLeN
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9. heT aanBRengen van LakLagen.

N.b. voordat u de plinten zet, eerst de plinten voorzien van een laklaag en deze plaatsen nadat u de vloer voorzien heeft 
van twee laklagen en voordat u de laatste laklaag aanbrengt.

a)  enkele belangrijke punten voordat u gaat lakken.

•	 Zorg	ervoor	dat	de	vloer	goed	geschuurd,	droog,	vrij	van	vet,	olie,	was	en	stof	is.
•	 Stof	tevens	alle	kozijnen,	vensterbanken	e.d.	af.
•	 De	geschuurde	vloerdelen	stofzuigen	en	droog	afnemen	totdat	oppervlakte	niet	meer	afgeeft.
•	 Zorg	voor	een	temperatuur	tussen	15	en	20	graden	Celsius.
•	 Vermijd	direct	zonlicht,	plak	ramen	altijd	af.	(gebruik de zuurvrije schildertape)
•	 Zorg	ervoor	dat	de	woonruimte,	gelegen	boven	het	gedeelte	welke	u	gaat	lakken,	niet	wordt		belopen.
•	 Zorg	voor	voldoende	ventilatie	in	de	ruimte	waar	u	gaat	lakken.
•	 Gebruik	roestvast	stalen	of	kunststof	gereedschap.

LET	OP:	 Bij lakken de juiste hoeveelheden opbrengen (zie aandachtspunten voor het lakken van de vloer).
                                           
Onder	andere	bij	Eiken	is	de	eerste	van	de	3	lagen	de	grondlak	en	zijn	de	tweede	en	derde	laag	de	Parketlak.	
(vraag	advies	bij	uw	leverancier)	Bij	andere	houtsoorten	worden	3	lagen	Parketlak	gebruikt.

b)  de eerste laag parket grondlak (seal) aanbrengen.

•	 Voeg	voor	Eiken	eerst	Seal	Add	toe	aan	de	grondlak	.
•	 Verbruik	1	liter	op	10	m2

•	 Lak	gelijkmatig	aanbrengen	met	parketlakrroller
•	 Droogtijd:	ca.	2	uur
•	 Deze	grondlak	mag	niet	geschuurd	worden.			

c)  de tweede laag parketlak aanbrengen.

•	 Verbruik	1	liter	op	10	m2 (per laag)
•	 Gelijkmatig	aanbrengen	met	een	nieuwe	parketlakroller.
•	 Droogtijd:	ca.	6	uur.
•	 Tussenschuren:

Opkomende	houtvezels	licht	schuren	met	slijpnet	(korrel	180),	vloer	stofvrij	maken	met	stofzuiger	en	
afnemen met droge doek en of kleefdoekjes.

d)  de derde laag parketlak aanbrengen.

LET	OP:	 Bij deze laatste laklaag, zoveel lak aanbreken dat de gehele oppervlakte in één keer 
kan worden gelakt. Wordt deze hoeveelheid te weinig, dan de lak aanvullen wanneer de helft is verbruikt, dit om 
matteringsverschillen te voorkomen.
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e)  aandachtspunten voor het goed lakken van de vloer.

vooraf:

•	 Maak	de	vloer	goed	schoon	en	stofvrij.
•	 Bepaal	de	lakvolgorde:	“nat-in-nat”	overlappen.
•	 Gebruik	roestvast	stalen	of	kunststof	gereedschap.
•	 Zorg	voor	voldoende	ventilatie	en/of	warmte.
•	 Niet	eten,	roken	of	drinken	tijdens	het	lakken.
•	 Emmer	niet	schudden,	deksel	rustig	openen.
•	 De	lak	altijd	goed	mengen	(oproeren!)
•	 Giet	de	lak	door	een	zeef	in	een	rolbak.

het lakken:

•	 Breng	met	een	roller	de	voorgeschreven	laagdikte	aan:	100	gram/m²
•	 Breng	de	eerste	laag	wat	voller	aan	(i.v.m.	zuiging)
•	 “	Nat-in-nat”	overlappen	voorkomt	aanzetten.
•	 Laat	de	overlappen	goed	in	elkaar	overvloeien.
•	 Werk	in	niet	te	grote	vlakken	(ongeveer	1	x	1	mtr.)
•	 Maak	rustige	bewegingen	met	de	roller.
•	 Blijf	niet	te	lang	in	de	drogende	lak	door	rollen.
•	 Gebruik	een	kwastje	voor	de	randen	van	de	vloer.

naderhand:

•	 De	roller	kan	in	de	rollerbox	bewaard	worden.
•	 Gebruik	voor	elk	laktype	een	andere	rollerbox.
•	 Gereedschap	met	water	schoonmaken.
•	 Droge	lakresten	en	droge	verpakkingen,	zijn	huis-	of	bedrijfsafval.
•	 Natte	lak	en	vuil	spoelwater	zijn	chemisch	afval.

De lakvolgorde (voorbeeld)
Ventilator plaatsen (voorkom stilstaande lucht)
in een L-vormige kamer

Nat in nat overlappen, rustig rollen 
Niet	te	grote	delen	(±	1	x	1	mtr.)

Het aaNBreNgeN VaN LakLageN
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10.  sTandaaRd weRkvooRsChRIFT meeRweRkzaamheden

1)  plinten

Alle plinten dienen voor het plaatsen geolied te worden. Lange lengtes mogen niet in verstek gezaagd te 
worden, korte lengtes overgaand in hoeken, dienen wel in verstek gezaagd te worden. 

1a)  afdeklijsten

Afdeklijsten worden bevestigd met 15 mm brads. Bij de afwerking rond de kozijnen, worden uitsparingen uit 
de plint gezaagd (indien mogelijk, ivm welrand) en worden de korte stukjes in verstek gezaagd. Dit geeft een 
rustiger	en	minder	“aanwezig”	effect.	

Eventueel	mogen	de	korte	stukjes	(om	breken	tegen	te	gaan)	worden	bevestigd	met	behulp	van	dubbelzijdig	
tape.	In	geen	geval	de	afdeklijst	verlijmen!!

1b)  massieve plinten

Bij	het	plaatsen	van	massieve	plinten	in	bijpassende	houtsoort,	houden	we	minimaal	15	mm,	maximaal	18	
mm aan als welrand. De plint voorboren, zodanig dat de schroef verzonken kan worden in de plint. 
De	muur	voorboren	en	de	gaten	voorzien	van	een	plug,	afhankelijk	van	de	soort	wand.	Gebruik	altijd	zilver-	
of	koperkleurige	schroeven,	met	een	maat	4	x	50	mm.
NB: Bij zwevend gelegde vloeren, kunnen geen massieve plinten worden gebruikt.

1c)  mdF plinten

Gebruik	MDF	plinten	met	een	dikte	van	minimaal	18	mm.	Hou	een	welrand	aan	van	minimaal	15	mm.	Zorg	
ervoor dat de schroeven dusdanig diep verzonken zijn, dat de schroefgaten netjes geplamuurd kunnen worden.
NB:	Bij zwevend gelegde vloeren, kunnen geen MDF plinten worden gebruikt.

2)  Convectorput

Het ophogen van de convectorput wordt gedaan met hetzelfde hout als de vloer. De binnenkant van de bak 
wordt voorzien van een tegenrand, van een afdeklijst in dezelfde houtsoort. Indien het rooster door Uipkes 
wordt meegeleverd (of nageleverd) heeft dit een standaard dikte van 24 mm. Indien het rooster niet door 
Uipkes wordt geleverd, maak dan bij het ophogen gebruik van het bestaande rooster. De lengte van het rooster 
kan eenvoudig verminderd worden d.m.v. het aandraaien van de de opsluitmoer.

3)  deuren inkorten

Binnendeuren kunnen worden ingekort, tijdens het leggen van de vloer. Deuren voor aanvang van het leggen 
aftekenen, mbv een mal. Bij zwevend leggen 42 mm aanhouden t.o.v. de werkvloer, bij verlijmd leggen 42 mm 
t.o.v.	de	werkvloer.	b.v.	massief	hout	20	mm,	ondervloer	15	m	plint	5	=	totale	hoogte	40	mm	+	2	mm	ruimte	
t.o.v.	plint	=	42	mm.	Deuren altijd afzagen met een scherpe cirkelzaag.

4)  overgangen naar andere vloerbedekkingen.

Bij overgangen op gelijke hoogte
- op de kopse kanten altijd met een transparante kitrand in de kleur (bij benadering) van de vloer.
-	 overgang	op	de	lange	kanten	met	een	overgangsprofiel	0-0,	in	zilver	of	brons

Bij overgangen in hoogte tot 10 mm
-	 altijd	een	overgangsprofiel

Bij overgangen in hoogte, groter dan 10 mm
- op de kopse kanten een tegenrand
-	 op	de	lange	kanten	een	overgangsprofiel
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5)  keuken

Indien er keukenplint gemonteerd is, deze voorzichtig verwijderen en goed beoordelen wat de dikte is, 
teneinde te bepalen hoever er doorgelegd wordt. Altijd na het leggen de keukenplint op maat zagen en zelf 
terug plaatsen.

6)  drempels (met name bij toilet)

In principe wordt de vloer gelegd zonder drempels, maar worden overgangen naar andere vloerbedekkingen 
afgewerkt, zoals beschreven onder punt 4.
Om	een	mooier	resultaat	te	creëren,	kan	een	drempel	gemaakt	worden.	Iedere	parketteur	dient	minimaal	1	of	
2 tapisstroken bij zich te hebben om dit ter plaatse op maat te kunnen maken.
Drempels altijd vernagelen op de vloer, bij een verlijmde vloer mag je de drempel ook op de vloer lijmen.

7)  kruipluik

Ten allen tijde het bestaande luik afkitten.  Indien in de houten vloer een luik gemaakt moet worden, dan 
worden bij een houten ondervloer de raggels op het bestaande luik bevestigd en hierop de planken vernageld. 
Bij een betonnen vloer, wordt het luik los van het beton gemaakt, compleet met zwevende ondervloer.

8)  voordeur / matuitsparing

Bij de voordeur komt bijna altijd een matuitsparing, tenzij de voordeur aan een dichte gallerij ligt. Deze mat 
komt in een uitsparing, die aan de binnenkant voorzien wordt van een tegenrand. Indien de mat aanwezig is, 
deze op hoogte stellen, mbv van isolatieplaten of spaanplaat. 
NB: De matuisparing is bijna altijd nodig i.v.m. de vrije hoogte onder de naar binnen draaiende voordeur, deze kan niet 
worden ingekort.

9)  warmte-koude brug

Een	overgang	van	warme	en	koude	lucht,	als	gevolg	van	tocht	(vaak	bij	openslaande	deuren	/	schuifdeuren)	
kan	worden	beperkt	door	rubber	tochtstrips	onder	de	deuren	of	het	extra	afkitten	van	het	kozijn.	Controleer	
dit altijd bij aanvang van het leggen.

10)  Trappen / podia / opstap

Trappen en opstapjes etc, kunnen betimmerd worden, indien dit in overleg met de voorinspecteur is 
doorgenomen. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de situatie.

11)  Ronde afdeklijsten

Ronde	afdeklijsten,	voor	pilaarafwerking,	worden	door	Uipkes	op	maat	gemaakt,	tegen	meerprijs.	Deze	op	
dezelfde manier verwerken als de normale afdeklijsten.

Ook deze plinten dus niet lijmen!!

12)  kamer ensuite

De vloer, ter hoogte van de rails aan beide kanten afwerken met een tege    nrand. De schuifdeuren nooit 
inkorten!!

staNdaard werkVoorscHrift meerwerkzaamHedeN
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11.  ondeRhoud van uw massIeF houTen vLoeR

a)  algemeen

De eerste 2 weken na het afwerken mag de vloer niet nat worden onderhouden, in verband met het uitharden 
van de olie en lak. (stoffen, stofzuigen toegestaan, denk wel om de wielen en borstel van een stofzuiger. Deze 
willen	nog	wel	eens	strepen	achterlaten!)
De Corcol olie is na 2 weken voldoende uitgehard.

b)  vloeren afgewerkt met Corcol olie.

Voor	regelmatig	onderhoud	adviseren	wij	regelmatig	Clien-Z	te	gebruiken	in	het	dweilwater	(voor	wit	
geoliede	vloeren	Clien-Z	Wit	gebruiken).	De	zwaarbelaste	plekken	(looppaden	en	voor	bank	en	aanrecht)	
periodiek	voorzien	van	een	dun	laagje	Revol	onderhoudsolie.	Voor	gebruik	van	Revol	altijd	de	vloer	dweilen	
met	Clien-S	en	afnemen	met	schoon	water.	De	vloer	eerst	minimaal	3	uur	laten	drogen,	voordat	er	Revol	op	
wordt aangebracht. Lees ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

c) vloeren afgewerkt met Corcol olie i.c.m. solim was.

Voor	regelmatig	onderhoud	adviseren	wij	regelmatig	Clien-R	te	gebruiken	door	het	dweilwater.	De	
zwaarbelaste plekken (looppaden en voor bank en aanrecht) periodiek voorzien van een dun laagje 
Finilim	onderhoudswas.	Voor	gebruik	van	Finilim	altijd	de	vloer	dweilen	met	Clien-S.	Lees	ook	de	
gebruiksaanwijzing op de verpakking.

d)  vloeren afgewerkt met lak.

Voor regelmatig onderhoud adviseren wij  Cleangloss te gebruiken door het dweilwater. Daarnaast de vloer 
2	x	per	jaar		voorzien	van	een	dun	laagje	Polish.	Voor	gebruik	van	de	Polish	de	vloer	eerst	dweilen	met	Strip	
Bij	de	tweede	en	volgende	keer	dat	u	Polish	gaat	gebruiken	eerst	de	vloer	schoon	maken	met	Strip	om	de	
oude polishresten te verwijderen.

Zie	ook	de		onderhoudswijzer	voor	olie,	olie-was	en	lakvloeren	.
Let	op	dat	u	voor	wit	geoliede	vloeren	een	Onderhoudspakket	Wit	gebruikt

e)  Bevochtigen

Betreffende het relatieve vochtpercentage van de lucht in de ruimte waar de vloer ligt , adviseren wij u 
ten minste een geijkte hygrometer op te hangen (op een binnenmuur , niet op de tocht, niet in de zon) 
de	waarden	in	de	ruimte	moeten	tussen	40	en	70	%	blijven	,	zodat	de	vochtbalans	tussen	vloer	en	lucht	in	
tact	blijft,	bij	waarden	lager	dan	40	%	dient	u	te	bevochtigen	(meestal	in	de	winter)	met	behulp	van	een	
luchtbevochtiger,	bij	waarden	boven	de	70	%	(de	rest	van	het	jaar)	dient	u	goed	te	ventileren.
Na	gebruik	van	de	luchtbevochtiger	(van	november	tot	april)	het	filter	verwijderen.	Voor	het	nieuwe	
stookseizoen	een	nieuw	filter	plaatsen.

Wij	wensen	u	veel	woonplezier	op	uw	nieuwe	vloer	en	mocht	u	nog	vragen	hebben,	
kom	even	langs	of	bel	ons	(0172-	477355	of	010-2909266)

Deze leginstructie is met de grootste zorg samengesteld.
Aan deze instructies kunnen geen rechten worden ontleend
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Het leggen en afwerken van de laatste rij
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Laat de vloerdelen
t.o.v. elkaar

minimaal 40 cm.
verspringen.

vloer

vloerdeel

Afdeklat of massieve plint

Het leggen van de laatste rij.
Vastzetten van de afwerklat

d.m.v. een nagel.

Ruimte tussen de muur en de
spaanplaatbroodjes ± 20 mm.

± 20 mm.

tussenruimte van ± 20 mm.

Spaanplaatbroodjes of
watervast spaanplaat

Verspringend leggen

planken

Fig. 
5

Wildverband bovenaanzichtFig. 
3

ZijaanzichtFig. 
1

BovenaanzichtFig. 
2

= afstandsstukken van ± 20 mmFig. 
4

12.  FIguuRBLad       
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