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Leginstructie voor verLijmde pLaatsing

Benodigdheden:
Een (rubber) hamer en aanslagblokje, rolmaat of duimstok, winkelhaak, potlood, decoupeerzaag, afkortzaag, 
lijm en aangepaste lijmkam, lichtvochtige poetsdoek, hielijzer, touw, afstandsklosjes van ±10 mm. 
Eventueel materiaal om voor te strijken en/of te egaliseren.

ondergrondvoorBereiding:
Op het moment dat de parketlegger tot plaatsing overgaat aanvaardt hij de ondergrond en wordt hij verant-
woordelijk gesteld voor zijn werk. Aangezien de staat van de ondergrond doorslaggevend is voor een succes-
volle verlijming is het belangrijk deze grondig te onderzoeken. (Zie hfdst. plaatsingsvoorwaarden) 
Wanneer de ondergrond droog en stabiel bevonden werd, kan men hierop rechtstreeks verlijmen. Om een opti-
male hechting en een beter rendement te bekomen is het raadzaam de ondervloer te behandelen met het gepaste 
voorstrijkmiddel. 
Wanneer de ondergrond een te hoog restvochtpercentage bezit, kan dit opgelost worden door een epoxy rest-
vochtscherm aan te brengen. 
Wanneer de ondergrond te oneffen is, dient men deze eerst te egaliseren. Een egaline wordt steeds voorafge-
gaan door een voorstrijkmiddel. 

AcclimAtiseren, controleren en mengen:
Voor het leggen moeten zowel de lijm als de vloerdelen en eventueel de ondervloer en de plinten minimaal 48 
uur geacclimatiseerd worden in de ruimte waarin U het parket gaat plaatsen. Laat de vloerdelen hiervoor in 
hun dampdoorlatende verpakking en leg ze plat op de grond. Stapel niet tegen een buitenmuur. De relatieve 
luchtvochtigheid van de ruimte moet ± 55 % bedragen en de temperatuur dient tussen de 18 en 22 °C te zijn. 
Na het acclimatiseren mogen de vloerdelen uitgepakt worden. Controleer hierbij elke plank op beschadigingen. 
Vloerdelen waarin U een fout ontdekt dient U apart te houden en mogen niet verwerkt worden. 
Na deze controle is het interessant om vloerdelen uit verschillende pakken te vermengen, zo worden kleur- en 
structuurverschillen tot een minimum herleid. 

het plAAtsen vAn de vloer:
Iedere houten vloer werkt. U dient tussen de muur en de vloer een zwelnaad van minimaal 10 mm vrij te hou-
den. Ook bij dorpels, kozijnen, leidingen e.d. dient u een zwelnaad van min. 10 mm te respecteren. 
Plaats om de 40 cm tegen de muur een afstandsklosje van tenminste 10 mm. Leg de eerste rij vloerdelen met de 
tand tegen de afstandsklosjes aan. Meet de lengte van het laatste paneel van de rij, teken af met een winkelhaak 
en zaag het op maat. Neem vervolgens de panelen van deze rij terug weg en zaag de tand over de volledige 
lengte weg. Plaats opnieuw de eerste rij met de (verwijderde) tandkant tegen de afstandsklosjes aan. Plaats nu 
de volgende twee rijen. Het laatste paneel van de rij plaatst U met het hielijzer. Controleer met touwtjes of de 
rijen recht liggen. Als ze recht liggen kunt U ze gaan verlijmen. 
Breng de lijm aan op de dek- of houten ondervloer met de geschikte spatel. Om goed gevormde rijmrillen te 
krijgen wordt de lijmspatel onder een hoek gehouden. Afhankelijk van de open tijd en de grootte van de vloer-
elementen lijm je nooit meer oppervlakte in dan nodig om 2 tot 5 stroken te plaatsen. Leg de vloerdelen in het 
natte lijmbed en schuif of klop ze tegen elkaar tot geen voeg meer zichtbaar is. (Volvlakkig verlijmde vloerdelen 
worden niet bijkomend in de tand en groef verlijmd!). Overtollige lijmresten onmiddelijk verwijderen met een 
vochtige doek.  Daarna dien je de vloerdelen op de ondergrond aan te drukken om een zo groot mogelijk con-
tactoppervlak tussen het element en de ondergrond te bekomen (bv met zandzakken). 

onderhoud en Afwerking:
De wachttijd alvorens de verdere afwerking aan te vatten varieeert van 24 tot 48 uur. (Vraag de technische fiches 
van de lijm op). Indien u een industrieel afgewerkte vloer heeft geplaatst is het raadzaam om deze onmiddelijk 
te behandelen met een onderhoudsproduct. Uw werk zal mooier ogen en beter beschermd zijn tijdens het aan-
brengen van meubels e.d 


