Parket
plaatsing opverwarmingsvloer
PLAATSING OPVERWARMINGSVLOER
De planken van de verwarmingsvloer moeten zo ontworpen en geplaatst zijn dat de oppervlaktetemperatuur van de afgewerkte
vloer (geplaatste parketvloer) niet hoger kan zijn dan 28° Celsius (verwarming met lage temperatuur).
Let op: plaats geen parketvloer op een vloerverwarmingssysteem dat vóór 1990 geïnstalleerd werd; de temperatuur zal te hoog
zijn.
De verwarming (de natuurlijke droging van de ondergrond wordt voltooid door de verwarmingsinstallatie in stappen van 5°C
per dag op temperatuur te laten komen, totdat de gebruikstemperatuur bereikt wordt – afgewerkt oppervlak bij maximaal 28°C)
moet gedurende minstens drie weken vóór de plaatsing van de parketvloer aanstaan, ongeacht het seizoen, zelfs in de zomer.
Ze moet 48 uur vóór de plaatsing van de parketvloer afgezet worden en pas opnieuw geleidelijk opgezet worden minstens een
week na de ingebruikname van de parketvloer. Ref. DTU 51.2.
Bij dit soort plaatsing wordt het aangeraden om de parketvloer zonder tussenlaag volledig vast te lijmen op de ondergrond, en
dit met watervrije lijm speciaal voor geverniste parketvloeren.
De plaatsing van parket in beukenhout en esdoornhout of Jatoba op een verwarmingsvloer wordt afgeraden: het gedrag van
deze houtsoorten maakt hen ongeschikt voor deze toepassing. Voor meerdere informatie moet U zich wenden tot de verkoper
of bij de detailhandel.
De dilatatievoeg aan de rand zal minimaal 8 mm breed zijn. Ter herinnering: in Frankrijk bestaan er bijzondere regels die in acht
genomen moeten worden. Deze teksten zijn in Frankrijk van kracht en wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het
niet naleven van de plaatsingsregels die in ieder land gelden.

Plaatsing in de keuken en badekamer
De plaatsing van een parketvloer in vochtige omgevingen wordt niet aangeraden. Hout en water gaan niet goed samen en
noodzaakt bijzondere plaatsing regels bijgestaan door professionele raad. In geen eender geval zal de garantie van BerryAlloc
hierbij van tel zijn.
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