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Grand Avenue/Grand Majestic is geschikt voor zowel residentieel als commercieel gebruik, zoals winkels, hotelkamers, enzovoort.
Voor een perfect resultaat adviseren wij om deze installatiegids zorgvuldig te volgen.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE
ZWEVENDE VLOER
BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic moet geïnstalleerd worden als zwevende vloer.
Dat betekent:
4 mm
4 mm
• De plaatsing van de vloer moet het laatste werk zijn op de werf.
• De vloerplanken mogen niet worden geschroefd/gelijmd/geplakt/geperst/bevestigd
aan de ondervloer of aan vaste constructies (bv. keukenkasten en open haarden mogen
NIET worden geïnstalleerd boven op de vloer).
• Gebruik een samendrukbare filler (BerryAlloc FillerTwine) als afsluiting voor de randen
voordat u siliconen gebruikt.
• Laat een uitzettingsvoeg van 4 mm vrij met muren en andere vaste constructies, zodat de vloer in alle
richtingen kan bewegen. Laat een iets grotere uitzettingsvoeg vrij bij muren met een buitenhoek.
PS: De vloer krimpt bij blootstelling aan zeer lage relatieve vochtigheidsgraad (minder dan 30%).
• Voorzie altijd uitzettingsprofielen in deuropeningen (overgangen tussen twee ruimten) en in ruimten die niet
symmetrisch op elkaar aansluiten. Dat geldt ook wanneer de lengte of breedte van de ruimte groter is dan
15 meter.
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ONDERGROND
BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic kan op de meeste harde ondergronden worden
geïnstalleerd (druksterkte van min. 300 kPa), bv. spaan/gipsplaten, PVC of beton (beveilig
de ondervloerconstructie tegen lawaai). Zacht materiaal, zoals kamerbreed tapijt, moet
worden verwijderd. De ondergrond moet vlak (max. +/- 2 mm per 2 m), droog en schoon zijn.
Scherpe oneffenheden moeten worden geëgaliseerd en gaten moeten worden opgevuld.
Als de ondervloer niet voldoet aan deze vereisten voor vlakheid en stabiliteit, kunt u last
krijgen van krakende geluiden in de vloer.
De ondergrond moet volledig droog zijn bij plaatsing:
• Hout en op hout gebaseerd materiaal, max. 50% relatieve luchtvochtigheid
• Beton- en lichte betonvloer, max. 85% relatieve luchtvochtigheid of 2,0 CM%
(1,8 CM% bij vloerverwarming)
• Gipsvloeren of vloeren op gipsbasis, max. 0,5 CM% (0,3 CM% bij vloerverwarming)
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Betonnen/lichte betonnen ondervloeren, keramische tegels (ook als er een geïntegreerde vochtbarrière of een
vloerbedekking op ligt), vloerbedekkingen en vloerverwarming in het algemeen moeten een vochtbarrière hebben. Gebruik een niet-verouderende PE-folie met een dikte van min. 0,20 mm die met een voegoverlapping van
min. 20 cm wordt aangebracht, afgeplakt en tegen de muren op wordt gelegd. Snijd de randen van de kunststoffolie weg wanneer de plaatsing van de vloer voltooid is.
PS: Gebruik geen bijkomende onderlaag!

GEREEDSCHAP
Zaag, meetlint en afstandsblokjes van 4 mm
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VLOERVERWARMING
Voorafgaand aan de plaatsing van BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic moet een
vochtbarrière met een minimale dikte van 0,20 mm worden aangebracht. Alle
verwarmingselementen moeten worden uitgeschakeld tijdens de plaatsing en de
temperatuur van de ondervloer moet tussen 18 en 20°C liggen.
Na de plaatsing kan de temperatuur geleidelijk worden verhoogd, maar niet hoger dan
27°C. De vloer mag niet boven verschillende verwarmingszones worden gelegd zonder
uitzettingsprofielen te gebruiken.
Elektrische vloerverwarming: De gebruikte isolatieplaten moeten een druksterkte hebben van min. 300 kPa (30 ton/m2)
Vloerverwarming met water: Als u met geleidingsplaten installeert, gebruik dan harde
drukverdeelplaten (bv. gipsplaat 13 mm of Fermacell vezelplaat 10 mm)
Bezoek onze webpagina
https://www.berryalloc.com/be/nl/High-Pressure-Floors/grand-majestic/support
voor meer informatie over vloerverwarming voor u met de plaatsing begint.

2. PLAATSING
OPGELET
Wij raden u ten zeerste aan om onze installatievideo te bekijken en de
garantievoorwaarden op onze website te lezen/downloaden:
https://www.berryalloc.com/be/nl/High-Pressure-Floors/grand-majestic/support
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CONTROLEER alle planken op zichtbare defecten in optimale lichtomstandigheden,
zowel vóór als tijdens de plaatsing. Planken met defecten mogen niet worden gebruikt.

BEWAAR de pakketten met vloerplanken (ongeopend) op kamertemperatuur
gedurende ten minste 48 uur of tot ze de kamertemperatuur (18-25°C) hebben bereikt,
voor u met de plaatsing begint. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 30 en 60 %
liggen. Als het binnenklimaat niet binnen de genoemde limiet ligt, kan de vloer krimpen
(of uitzetten), wat kan resulteren in kromtrekken en openingen tussen de vloerplanken.

MEET de ruimte om een evenwichtige indeling te maken. Door te meten, kunt u bepalen
of de eerste rij moet worden ingekort. De eerste en laatste rij mogen nooit minder dan
5 cm breed zijn.
Op een bestaande houten vloer moet BerryAlloc Grand Avenue/Grand Majestic dwars
over de oude vloerplanken geplaatst worden.

BEGIN in de linkerhoek. Plaats de vloerplank met de aluminium strips in de richting van
de kamer en installeer naar rechts. Laat een spleet van 4 mm tussen de korte zijde en de
muur. Gebruik afstandblokjes (inbegrepen in de BerryAlloc Startkit)! De spleet tussen de
lange zijde en de muur kan worden aangepast nadat 3 rijen zijn geplaatst.
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PLAATS de volgende plank in de korte zijde van de eerste plank, zoals aangegeven in de
illustratie. Zorg ervoor dat de korte zijden van de vloerplanken perfect in elkaar passen.
Ga op dezelfde manier verder met de volgende vloerplanken van dezelfde rij.

DE RIJ AFWERKEN Plaats de laatste vloerplank met de decoratiezijde naar beneden
(aluminium strips naar de kamer gericht) en met de korte zijde op 4 mm van de muur.
Duid de plaats aan waar de vloerplank moet worden gezaagd. Leg de vloerplank (als u
een decoupeerzaag gebruikt) met de decoratiezijde naar beneden op het werkblad en
zaag ze op maat. Zaag eerst de aluminiumstrips. Maak de zaagsnede zo haaks mogelijk.
Draai het afgezaagde stuk om en verbind het met de korte zijde van de vorige vloerplank.
U kunt ook een handzaag (met fijne tanden) of een verstekzaag gebruiken. Zaag de
vloerplank in dat geval met de decoratiezijde naar boven.

BEGIN AAN DE 2DE RIJ Zorg ervoor dat de afstand tussen de dwarsvoegen minstens 1/3
van een vloerplank bedraagt. Als het afgezaagde stuk plank te kort/lang is, begin dan
met een nieuwe plank die in tweeën is gezaagd.

high pressure floors.

PLAATS DE VLOERPLANK (A) in een hoek van +/- 20° in de aluminium strip aan de lange
zijde van de vorige rij.
Plaats de korte zijde direct over het kliksysteem van de geïnstalleerde vloerplank (B). Een
klikgeluid zal aangeven dat de verbinding aan de korte zijde is vergrendeld.

of the previous row

Wij raden aan om de korte zijde te verbinden door te tikken met uw
vuist (of met een slagblok en een rubberen hamer), te beginnen in
de binnenste hoek en zo verder naar de buitenste hoek.

Click!

Position the board directly above

Nadat u 3 volledige rijen hebt geplaatst, schuift u de vloer naar de muur, waarbij u een
tussenruimte van 4 mm laat. Gebruik afstandsblokjes! Als de muur oneffen is, moeten
de vloerplanken in de eerste rij worden aangepast aan zijn contouren. Dat doet u door
de vorm van de muur op de vloerplanken aan te duiden en de eerste rij te verwijderen.
Zaag de vloerplanken zoals vereist en plaats ze opnieuw door ze schuin in de reeds geplaatste rij te schuiven.

DE LAATSTE RIJ moet meer dan 5 cm breed zijn. Meet de breedte van de rij. Laat een
opening van 4 mm met de muur. Zaag (in de lengte) het deel met de aluminium strip
af dat u niet nodig hebt. Plaats de afgezaagde vloerplank. Gebruik het hoekijzer bij het
plaatsen van de laatste vloerplank in de rij.

3

Fold down

Spacer 4 mm

grand avenue & grand majestic
installatie instructies
Versie: 01/06/2021

3. BIJKOMENDE INSTALLATIEGEGEVENS
COLOR MATCHED
COLOR MATCHED
43 mm

4 mm

31,5 mm

22,5 mm
4 mm

16 mm
4 mm
4 mm

PLINTEN
Gebruik onze BerryAlloc Clips bij het plaatsen van onze bijpassende plinten om ze
gemakkelijk te kunnen verwijderen. De clips moeten met een tussenruimte van 50 cm
worden geplaatst. Tip voor het zagen in hoeken: Ondersteun de plint met een clip aan
de achterkant bij het zagen om de juiste hoek te maken. U kunt de plint ook met lijm
of spijkers vastzetten.
BUIZEN/SCHROEVEN
Boor gaten in de vloerplank voor buizen of schroeven die aan de ondervloer moeten
worden bevestigd. Het gat moet 10-12 mm breder zijn dan de diameter van het voorwerp. Voor vaste installaties, zoals buizen, zaagt u het benodigde stuk uit in een hoek
van 45°. Lijm het gezaagde stuk weer op zijn plaats en dek af met een buismof of
siliconen (zie volgend punt).
AFWERKING MET SILICONEN
BerryAlloc FillerTwine wordt in de spleet geplaatst (breedte min. 4 mm) en nadien
bedekt met een dunne laag elastische siliconen in een bijpassende kleur. Het gebruik
van siliconen vermindert de beweeglijkheid van de vloer en mag alleen worden
gebruikt in beperkte zones.

ALUMINIUM
ALUMINIUM

4 mm

4 mm

CLIPS

Ø: X + 10-12 mm

> 6 mm

3 mm silicone

T-PROFIEL (INBEGREPEN IN HET BASISPROFIEL)
Bevestig het basisprofiel aan de ondervloer en laat een ruimte van 4 mm
met het vloergedeelte. Klik het T-profiel op zijn plaats na het plaatsen
van de vloerplanken. De vloerplanken moeten vrij kunnen bewegen. Voor
de aluminiumversie moet de SilentSystem-ondervloer langs de rand
worden verwijderd om plaats te maken voor het basisprofiel.

high pressure floors.

BerryAlloc FillerTwine

SPECIALE VEREISTEN
DE VLOER VERWIJDEREN Til de rij een paar cm op en tik langs de lange
zijvoeg. De rij komt los en kan voorzichtig worden losgetrokken. Schuif
de planken opzij om ze aan de korte kant los te maken.
NB: Om beschadigingen aan het kliksysteem te voorkomen, moeten de
vloerplanken altijd naar boven te worden gebogen wanneer ze uit elkaar
worden gehaald.

MEER INFO:
VLOERVERWARMING
https://dam.bintg.com/brochure/a059dc20-5cb3-4d1d-a5f5-c822857776a4
VERZORGING EN ONDERHOUD
https://dam.bintg.com/brochure/7c20f51c-ed71-4808-8cdc-b66b44d13d03
GARANTIE
https://dam.bintg.com/brochure/f139c587-f971-4ce1-8cf3-bb5c80533171
WATERDRUK - INSTALLATIE IN EEN GEBIED MET VEEL WATER
https://dam.bintg.com/brochure/bae69797-645d-4df6-9919-0406a606cce1
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