
Installatie instructie:

Woordenlijst:
• mes- de uitstekende veer van de vloerdelen
• groef- de ingekeepte/gefreesde kant van het vloerdeel
• kopseinde/kopse kant-begin en/of eind van de plank
• vellingkant-afgeschuinde kant aan de lange zijde
• kopse velling- vellingkant op het kopseinde
• zwelruimte- ruimte tussen vloer en wand, deurpost e.t.c
• halfsteens verband- half om half patroon
• wildverband-wisselend patroon zonder herhalende kopse-kanten

1. ventileer vloer en ondervloer in de te leggen ruimte voor minimaal 24 tot 
48 uur

2. maak een veilige werkplek om te zagen en af te tekenen
3. minimaal benodigde gereedschap; hamer, vuistje,  bijtel, haakse hoek, 

potlood, stenly-mes, schagen, decoupeerzaag, bezem, stoffer en blik
4. installeer folie op stenen ondergronden sluitend (opstaande randen bij 

muren zodat er een 'bakje' ontstaat)
5. installeer folie op houten ondergronden geventileerd bij de randen om 

totale verstikking te voorkomen, eventueel kunt u folie weglaten indien u 
zeker weet dat de ondervloer en kruipruimte pertinent droog blijven

6. installeer ondervloerplaten halfsteenverband met tegengestelde richting 
t.o.v de vloerdelen, houdt hierbij minimaal 5 tot 10mm rondom vrij bij 
de wanden

7. leg de eerste rij vloerdelen op de lange rechte kant van de kamer
8. verlijmd de koppen (onder de mes)
9. verfijn e.v.t de legrichting d.m.v wiggen en/of ondervloerstukjes
10. spiegel het laatste deel (zie tekening 1)

11. creëer een wildverband door het afgezaagde sluitstuk als begin te 
gebruiken bij de volgende baan, let op dat er wel een verband ontstaat 



die niet uitelkaar zwikt
12. corrigeer indien nodig het verband tot een compact aansluitend geheel
13. bij deurposten, hoeken etc gebruikt u de volgende spiegel methodes

Zorg verder dat u de vloer rondom vast-zet met aan de kop-einden kurk of 
ondervloer en aan de lange zijden parketveren (elk kops-eind 1). Indien de 
vloer behandeld is maakt u de vloer schoon d.m.v stofzuigen en evt dweilen 
(lichtvochtig) indien noodzakelijk. Indien de vloer onbehandeld is kunt u de 
behandelings-instructie opvolgen.

Succes met installatie!
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