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Installatietips

U heeft ervoor gekozen een parketvloer van te kopen. Wij danken u voor uw vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat u oneindig 
veel plezier zult beleven aan uw parketvloer, mede door de keuze van een kwaliteitsdecor alsook door zijn produktieproces 
die verschillende kwaliteits controles ondergaan heeft, om te volkomen tot een perfecte assemblage en om aan een lange 
leefbaarheid te voldoen. Vooraleer u ten volle van al zijn kwaliteiten kunt genieten, willen we u er nogmaals op wijzen dat:

Onze parketvloer van echt hout is. De kleurvariaties en knoesten in sommige houtsoorten zorgen voor de charme van een echte 
parketvloer in natuurhout. Al naargelang de afkomst en zaagwijze van de houtsoort kunnen de planken meer of minder grote 
kleurschakeringen vertonen, die in het referentiestaal te zien zijn.
Hout is een levend materiaal dat volgens de seizoenen evolueert. Het is normaal en natuurlijk dat het uitzet en krimpt afhankelijk 
van de temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden waarin het zich bevindt (bijvoorbeeld in periodes dat de verwarming 
aanstaat).

KENMERKENVAN  DE ONDERGROND

Uw parketvloer kan op elk van de volgende ondergronden geplaatst worden: vezelplaten, 
spaanderplaten, multiplexplaten, keramiek, cementen ondervloer, pvc-bekleding, linoleum, 
tegelvloer, oude parketvloeren of oude plankenvloeren. Voor iedere andere ondergrond neemt u best 
contact op met uw leverancier die u verder zal helpen.

•  Proper : Maak het oppervlak van de ondergrond grondig schoon om al het vuil te verwijderen.
•  Vlak : Controleer de vlakheid met behulp van een meetlat van 2 m. De afwijkingen (kuiltjes en 

hobbels) mogen niet meer dan 5 mm bedragen en met een meetlat van 20 cm mogen de afwijkingen 
niet meer bedragen dan 1 mm. Indien nodig moet u de ondergrond schuren of bijwerken.

•  Droog : Cement chape of egalisatie, de vochtigheid moet onder 3% voor 2 cm diepte of 4,5% voor 
4 cm diepte blijven. (Tel voor normale ondergronden gemiddeld minstens 15 dagen per centimeter 
dikte. In geval van een opgeknapte ondergrond telt u minstens 5 dagen voor 3 mm.) Voor andyhriet 
vloeichape op basis van calcium sulfaat, moet de vochtigheidsgraad onder of gelijk aan 0,5% zijn. 
Houten ondergrond: de maximale vochtigheidsgraad voor houten ondergronden bedraagt 10 %. 
In alle gevallen raden wij aan een isolerende polyethyleenfolie aan te brengen met een minimale 
overlapping van 20 cm tussen de banden en een verhoging aan de buitenkant van 3 cm aan de 
plinten. (let op: deze folie heeft tot doel het eventuele optrekkende vocht tegen te gaan. Wanneer 
er sprake is van grote vochtoptrekkingen is ze echter in geen enkel geval volledig ondoordringbaar). 
En om het geluidscomfort te verbeteren, kunt u de parketvloer op een aanvullende aangepaste 
onderlaag plaatsen.

•  Gaaf : Maak de ondergrond vrij van stof of vettigheden. Het oppervlak moet volledig vrij zijn van 
poeder,barsten en afzetting.
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Bijzondere gevallenvan specifieke ondergronden:
 
Oude parketvloeren / Oude plankenvloeren Spaanderof multiplexplaten Balken en vloerbinten 
Vast tapijt / pvcbekledingen / linoleum Tegelvloeren Wij raden u aan een deskundige om advies te 
vragen.
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INSTALLATIE OP LOCATIE

OPBERGING OP DE BOUWPLAATS
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De parketvloer zal minstens 48 uur vóór het begin van de plaatsing in zijn oorspronkelijke verpakking 
en plat opgeborgen worden in het lokaal waar de vloer geplaatst zal worden (in de hierboven 
beschreven omstandigheden). De verpakkingen zullen pas geopend worden op het moment van 
de plaatsing. Het plaatsen van de parketvloer moet het laatste werk zijn dat u op een bouwplaats 
uitvoert. De ondergrond moet perfect droog zijn,de ramen moeten geplaatst zijn, alle ruwbouw- 
en afwerkingswerkzaamheden (bepleisteren, betegelen, verven, behangen, enz…) moeten allemaal 
afgewerkt en droog zijn. Het vertrek is perfect droog en afgesloten, heeft een omgevingstemperatuur 
tussen de 18 en 20°C en de luchtvochtigheid wordt constant gehouden tussen 45 en 65 %.

OPENING VAN DE VERPAKKINGEN

PLAATSINGSRICHTING ENWIJDTEVAN DE DILATATIE- VOEG

·  Hout is geen uniform materiaal;integendeel,iedere plank is uniek. 
·  Om de kleurvariaties,de verschillen in structuur en knoesten op evenwichtige wijze te verspreiden,raden wij u aan om op het 

moment van de plaatsing 2 of 3 verpakkingen te openen en de planken te “mengen” om het volgens u beste resultaat te 
verkrijgen. 

·  Om een mooi en egaal resultaat te y, en algunas encanto de un do,constituyen el procedencia y del verkrijgen is het belangrijk 
dat alle geleverde pakken van éénzelfde batch komen. (De eerste 5 cijfers van het productienummer moeten gelijk zijn.)

·  Uw parketvloer werd in iedere productiefase aan strenge controles onderworpen. Als ons echter een zichtbare fout ontgaan is, 
plaatst u de plank niet, maar neemt u contact op met uw leverancier die u verder zal helpen. 

·  Wij wijzen er nogmaals op dat ieder geplaatst product geacht wordt aanvaard te zijn en geen aanleiding kan geven tot om het 
even welke latere klacht. Behandel de planken met zorg.  

 
Behandel de planken met zorg. Noteer het controlenummer dat op de achterkant staat van de eerste plank die u plaatst.

· De planken worden parallel aan de lengte van het vertrek geplaatst. 
·  Een noodzakelijke dilatatievoeg van minimaal 8 millimeter moet aan de buitenkant vrijgelaten worden. Deze dilatatievoeg 

wordt langs alle muren en voor ieder obstakel aangebracht (buizen, voet van de trap, paal, schoorsteenvoet, enz.). 
·  De dilatatievoegen worden op hun plaats gehouden door kleine blokjes hout die op ongeveer 50 cm van elkaar steken en pas 

na het plaatsen van de parketvloer verwijderd worden. 

· In alle gevallen zijn deze dilatatievoegen verplicht voor iedere deurdrempel van ieder vertrek. 
·  Om de parketvloer vrij te laten bewegen, mag de totale breedte van de geplaatste planken niet 

meer dan 8 meter bedragen. 
·  Voor een grotere breedte moet u zorgen voor een dilatatievoeg (fractioneringsvoeg genaamd) 

ergens in het midden,die bedekt zal worden door een verbindingslat. 
·  Het is absoluut noodzakelijk om voor een onderbreking te zorgen tussen ieder aangrenzend vertrek 

dat van parketvloer zal worden voorzien: deze onderbreking zal vervolgens door een dorpellat 
bedekt worden.
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