HOEBEEK: LIJMLOOS PLAATSEN
CLIP&CLICK®
Wat hebt u nodig?
•
•
•
•

Rolmeter
Hamer
Houten wiggen
Slaghoutje

•
•
•

Dampscherm (plasticfolie)
Isolerende parketfolie
Zaag

Een goede voorbereiding is het halve werk!
Voor het openen het pak eerst 48 uur laten acclimatiseren in de
ruimte waar de vloer geplaatst moet worden.
Belangrijk is dat de ondervloer egaal, droog en vast is. Voor een
cementgebonden chape betekent dit een max. vochtigheid van
2,5%, en slechts 0,5% voor een anhydrietgebonden chape. Laat
steeds een meting uitvoeren vooraleer u begint!
De ruimte waarin de vloerplanken geplaatst worden moet een temperatuur van minstens 18 °C hebben en een relatieve luchtvochtigheid tussen 45 en 65%.
Zorg ervoor dat alle pleisterwerk droog is, alle betegelingswerken
minstens 3 weken beëindigd zijn, vensters geplaatst werden (winddicht), er geen waterverlies in sanitair en verwarmingselementen
voorkomt en er geen herbevochtiging plaatsvindt in de ruimte waar
de vloer geplaatst moet worden.

De Clip steeds met de kant van
het gaatje in de groef aan de tandzijde
van de vloerplank kloppen (ill. 3)!!

9 Deurlijsten en andere elementen zaagt u het best onderaan af
zodat de vloerplanken eronder geschoven kunnen worden.
Voor het plaatsen van de laatste rij vloerplanken meet u precies
de overblijvende breedte tussen de laatst geplaatste rij en de
muur, rekening houdend met de uitzettingsvoeg in mindering.

Na plaatsing van de vloer
10 Verwijder alle wiggen van de uitzettingsvoegen en snij de overtollige gedeelten van het dampscherm en de parketfolie weg.
Plaats een bijhorende Hoebeek plint en bevestig de plinten
steeds aan de muur!
Gebruik de Hoebeek onderhoudsproducten.
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Hoe gaat u te werk?
1 Plaats eerst het dampscherm (plasticfolie). Zorg ervoor dat de
verschillende banen van het dampscherm elkaar overlappen
met minstens 20 cm en voorzie een rechtopstaand gedeelte van
10 cm tegen de muur.
Rol dan de isolerende parketfolie over de volledige oppervlakte
van de kamer uit. Voorzie hierbij eveneens een rechtopstaand
gedeelte van 10 cm tegen de muur. (Dit rechtopstaand gedeelte snijdt u weg bij het plaatsen van de plinten.) Let op: de banen
van de isolerende parketfolie moeten mooi aansluiten en mogen
elkaar niet overlappen!
2 De eerste rij vloerplanken uitpassen, groefzijde naar de muur.
Voorzie – d.m.v. van de houten wiggen – rondom een uitzettingsvoeg van 10 à 15 mm. Laat alle vloerplanken goed aansluiten op de kopse kanten. Gebruik hiervoor een slaghout en
een hamer om beschadigingen aan tand en groef te voorkomen.
Het laatste deel op maat inkorten. Laat ook hier 10 à 15 mm
ruimte voor de uitzettingsvoeg. De rest van het ingekorte deel
kan telkens gebruikt worden als begin van de volgende rij.
3 Draai nu de vloerplanken van de eerste rij om, onderkant naar
boven. Klop een CLIP met de kant van het gaatje in de bevestigingsgroef aan de tandzijde van de vloerplank.
4 Herhaal dit elke 60 cm. Draai de vloerplanken terug om en
plaats nu definitief de eerste rij - CLIPSEN naar u toe.
5 Voorzie de volgende rij vloerplanken ook van CLIPSEN. CLIP de
vloerplanken met de groefzijde in de tand van de vorige rij. In
eenzelfde vloeiende beweging drukt u de vloerplank omlaag tot
het CLICKT. Zo plaatst u in een handomdraai alle volgende rijen.
6 Zorg er steeds voor dat de kopse naden rij na rij verspringen
(minstens 30 cm) en mooi aansluiten.
7 Verwarmings- en andere buizen moeten als volgt uitgespaard
worden in de vloerplanken: boor de vloerplank met een diameter 15 mm groter dan de diameter van de buis.
8 Verzaag de vloerplank dwars in het midden van de boring onder
een hoek van 45°. Pas beide delen rond de buis en sluit aan.
Ook hier dient u een uitzettingsvoeg van 15 mm te voorzien.
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MASSIEF HOUT VOOR BINNEN EN BUITEN
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LE BOIS MASSIF: INTERIEUR ET EXTERIEUR

