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ATTENTIE!
Controleer de vloerdelen voor en tijdens het leggen bij daglicht op zichtbare gebreken alsook kleur en structuur. Reclamaties op zichtbare
gebreken worden na het leggen niet meer in behandeling genomen.

LEGINSTRUCTIES
Zwevende vloer
Deze vloerdelen worden “zwevend” gelegd waardoor ze eenvoudig en snel te
leggen zijn. Zwevende vloeren mogen nooit gelijmd, gefixeerd of
vastgeschroefd worden aan de ondervloer of de wanden. Er moet rond de
vloer altijd een dilatatievoeg van 15mm worden opengelaten zodat er geen
contact is met wanden of andere obstakels.
Acclimatisatie en opslag
De vloerdelen moeten tenminste gedurende 48 uur opgeslagen worden in de
ruimte waar ze gelegd gaan worden (18-20°C, relatieve luchtvochtigheid 5565%). Laat de pakken dicht en leg ze plat in het midden van de ruimte. Open
de pakken vlak voordat de vloerdelen gelegd gaan worden. Ook als u zelf de
vloerdelen opslaat, dan dient dit in gesloten verpakking bij kamertemperatuur
met een luchtvochtigheid 55-65% te geschieden.
Vochtgehalte en ondervloer
Character Wooden flooring kan gelegd worden op ieder droog, vlak, schoon
en hard oppervlak. Een vloer is vlak als er minder dan 2mm hoogteverschil is
over een afstand van 1 strekkende meter. Grotere hoogteverschillen dienen
met een egalisatie-middel uitgevlakt te worden. De vochtigheidsgraad van
een betonnen ondervloer mag niet hoger dan 2% zijn, voor een anhydriet
oppervlak is het maximum 0,5%. Op deze vloeren dient een vochtdichte laag
te worden aangebracht. De stroken van deze vochtdichte laag moeten
minimaal 20 cm overlappen en aan elkaar getaped worden om een vochtdicht
scherm te vormen. Laat de banen kuipvormig (min. 2,5 cm) bij de wanden
omhoog lopen. Het aanbrengen van een tweede onderlaag voor geluids
demping en het uitvlakken van kleine hoogte-verschillen wordt aanbevolen.
Gereedschappen
De volgende gereedschappen heeft u nodig:
Een hamer (500g), rolmaat, potlood, touwtje, fijngetande decoupeerzaag of
een electrische zaagmachine, afstandswiggen, slagijzer en een slagblokje.
Voor u gaat leggen
Controleer of met de hoogte van de houten vloer en de ondervloer de
deuren nog open en dicht kunnen. Zo niet, dan moeten deze ingekort
worden.
Controleer de vloerdelen vóór en tijdens het leggen bij daglicht
op zichtbare gebreken alsook op kleur en structuur. Reclamaties
op zichtbare gebreken worden na het leggen niet meer in
behandeling genomen.
Het leggen van de vloer
De vloerdelen worden zwevend gelegd door ze onderling te verlijmen met
watervaste D3 houtlijm. Bij verandering van de vochtigheidsgraad en
temperatuur kan de vloer enigszins krimpen of uitzetten. Het is daarom
noodzakelijk om bij alle begrenzingen (drempels, wanden, verwarmings-

buizen etc.) een dilatatievoeg van 15mm open te laten. Bij een vloer van meer
dan 12m lengte of 6m breedte dient u dilatatievoegen aan te brengen. De
kopse kanten van de vloerdelen dienen tenminste 30 cm ten opzichte van
elkaar te verspringen. Let erop dat de vloerdelen aan de buitenkant langer
zijn dan 30 cm en breder dan 5 cm. Het wordt aanbevolen de vloer parallel
aan de richting van het binnenkomende natuurlijk licht te leggen.
De eerste rij wordt van links naar rechts gelegd met de groefzijde naar de
muur. Plaats de eerste rij vloerdelen tegen de wand. Zorg voor een minimale
afstand van 15 mm tot de wand met behulp van afstandswiggen iedere 40
cm. Controleer of deze rij volkomen recht ligt door het spannen van een
touwtje. Als de wand niet helemaal recht is, dient u de oneffenheden op de
vloerdelen over te brengen zodat de dilatatievoeg gelijk blijft.
Plaats de eerste rij vloerdelen door elk volgend deel aan de korte zijde te
verlijmen. Begin de volgende rij met het reststuk van de eerste rij. Mocht dit
stuk korter zijn dan 30 cm dan dient u een nieuw vloerdeel te gebruiken. Let
ook op het verspringen van de kopse kanten zoals eerder aangegeven.
De vloerdelen dienen over de gehele lange en korte zijde verlijmd te worden.
De lijm wordt aan de onderzijde van de groef van het aan te schuiven deel
gelijkmatig aangebracht. Gebruik niet te veel lijm! Om de rijen goed op
elkaar aan te sluiten worden ze met hamer en slagblok aangetikt. De
overtollige lijm moet vervolgens direct met een vochtige spons verwijderd
worden.
Om de laatste rij vloerdelen passend te maken legt u de delen met de
decorzijde naar beneden en de groef tegen de wand. Teken het af en zaag het
op maat. Houd ook rekening met de dilatatievoeg. De laatste rij vloerdelen en
de kopse kanten kunnen met behulp van een slagijzer in elkaar worden getikt.
De afstandswiggen kunnen na 24 uur droogtijd verwijderd worden. Ter
stabilisering nog 48 uur wachten voor u de plinten aanbrengt en de ruimte
weer inricht.
Na het leggen
Onbehandelde vloeren moeten nog met hardwaxolie behandeld worden om
bestand te zijn tegen vuil en vlekken. Bij de behandelde vloeren is er in de
fabriek een olielaag aangebracht die uitgehard is. Deze vloeren dienen vóór
gebruik alleen nog een keer met Floorservice onderhoudsolie behandeld te
worden.
Onderhoud
Voor het dagelijks onderhoud van de vloer is stofzuigen of vochtig wissen
genoeg. Een ernstig vervuilde vloer kan gereinigd worden met Floorservice
parketreiniger. We adviseren u in ieder geval de vloer 1 keer per jaar met
onderhoudsolie te behandelen.

Let op!
Hout is een natuurproduct, afwijkingen in kleur en structuur zijn een teken van echtheid en daarom geen grond voor reclamaties. Akoestische effecten zijn een
natuurlijke eigenschap van een houten vloer en zijn daarom geen grond voor reclamaties. Deze houten vloer kan niet gelegd worden in onverwarmde of
vochtige ruimtes. Voor het behoud van uw vloer is het gebruik van een deurmat bij iedere buitendeur ter bescherming tegen vuil van buiten ten zeerste
aanbevolen. Stoelpoten en meubels moeten uitgevoerd worden met zelfklevend vilt. Bureaustoelen dienen met parketwieltjes te zijn uitgerust.

