Volg deze stappen voor het installeren van een visgraat patroon zoals in Fig. [19].
Let op: de vloer waarop de visgraat laminaat gelegd wordt dient volledig vlak te zijn!!!
Als de legrichting of kamergeometrie anders is, past u de werkstappen dienovereenkomstig aan.
Leg eerst panelen (1) minstens tot (7) in de getoonde volgorde.
Om dit te doen, plaatst u het paneel (1) zonder een groeflip af te breken.
Breek de groeflip van paneel (2) aan een korte kant.
Door panelen (1) en (2) naast elkaar te houden zorg je ervoor dat deze zo nauwkeurig mogelijk met elkaar
verbonden kunnen worden. Als dit het geval is, breng dan een lijmril aan op het lange zijde van paneel (1), tot
zover paneel (2) zal worden gemonteerd.
Bevestig vervolgens paneel (2) zo nauwkeurig en rand-symmetrisch mogelijk aan paneel (1) zie Fig. [17].
Breek de groeflip van paneel (3) aan een lange zijde af.
Plaats dan een lijmril op de lange zijde van paneel (2) en de korte zijde van paneel (1). Bevestig vervolgens paneel
(3) aan panelen (1) en (2) doe dit zo nauwkeurig en edge-symmetrisch mogelijk zoals getoond in Fig. [17].
Plaats daarna de panelen (4) t/m (7).
Verplaats vervolgens voorzichtig de combinatie van panelen (1) tot en met (7) naar de gewenste vloerpositie
(bijvoorbeeld in het midden van de kamer), op zo de basis te leggen voor de verdere panelen.
Let op! Pas geen overmatige druk of trekbelasting toe op de nieuw samengevoegde panelen totdat de lijm is
uitgehard.
De algemene vuistregel voor verdere plaatsing is dat de groeflippen van het geïnstalleerde oppervlak [19] (dik,
zwart omrand) naar buiten wijzen. Er moeten volledige panelen worden gelegd totdat deze niet meer passen
tussen de muren en het reeds geïnstalleerde panelen. De resterende open ruimtes moeten worden opgevuld het
einde.
De legrichting in de overige delen (zoals b.v. de panelen (16) tot en met (18)) dienen altijd van het
laminaatoppervlak naar de betreffende muur te wijzen..

