Installatie parket
Wat heeft u nodig
Om parket op de juiste wijze te kunnen leggen
heeft u de volgende producten nodig.






Hand- of decoupeerzaag;
Spandraad;
Afstandsklosjes
Aanslagklos (60cm)
Houtlijm (D3)

Opslag en acclimatiseren
Alvorens de gaan leggen dient het parket
minimaal 48uur in gesloten verpakking te
acclimatiseren. Leg de pakken los van elkaar in
de te verwerken ruimte bij een constante
temperatuur van minimaal 16 graden en een
luchtvochtigheid van 45%-65%.
Controle voor plaatsing
Het parket is met de grootste zorg
geselecteerd en geproduceerd. Wel adviseren
wij u om de panelen alvorens verweking te
controleren op optische afwijkingen zoals
extreem kleurverschil, vlekken en afwijking in
vorm en maat. Eventuele afwijkingen welke
buiten de specificaties vallen dient u voor
verwerking te melden. Verwerkte panelen
waarop zichtbare afwijkingen zitten kunnen
niet meer worden gereclameerd.
Basisvloer
De basisvloer dient droog, drukvast en schoon
te zijn. Een 3mm ondervloer is in principe
voldoende. Indien de ondervloer geen
dampwerende laag bevat dient u een PE folie
onder de ondervloer aan te brengen. Zorg dat
de ondervloer altijd bij de muren tot
plinthoogte is aangebracht en dicht
overlappende delen af met tape.
Betonnen basisvloer
Een betonnen basisvloer mag maximaal 2%
vocht bevatten.

Houten basisvloer
Een houten basisvloer mag maximaal 14%
vocht bevatten. Losliggende delen dienen vast
gezet te worden zodat er een solide harde
basisvloer ontstaat. Een ondervloer is
verplicht, 3mm is in principe bij een vlakke
vloer voldoende al hebben plaatjes een betere
egaliserende werking.
Vloerverwarming/koeling
Bij aanwezigheid van vloerverwarming en/of
koeling is het belangrijk dat de
watertemperatuur goed valt te regelen om
schade aan uw vloer te voorkomen. De
vloerverwarming mag nooit onder het
dauwpunt komen en mag niet te hoog staan.
De vloertemperatuur mag niet boven de 28
graden uitkomen. De watertemperatuur,
meestal te vinden in uw meterkast, mag niet
hoger dan 38 graden.
Plaatsen van de vloer
Lamel parket kan uitstekend zwevend worden
geplaatst. U dient hiervoor wel de mes en
groef verbinding te verlijmen middels
daarvoor geschikte houtlijm (D3 houtlijm).
Houdt u tevens de zwelruimte (dikte van het
paneel) aan bij muren, deuren, buizen en
pilaren zodat de vloer kan uitzetten en
krimpen. Ruimtes groter dan 10m1 lengte en
6m1 breedte en aangrenzende ruimtes dienen
te worden voorzien van dilatatieprofielen.
Begin in een hoek en plaats het eerste paneel
met de groef naar de wand. Vergeet hierbij
geen afstandsklosjes te plaatsen om de juiste
zwelruimte aan te houden. Plaats het tweede
paneel met de met lijm ingesmeerde kopse
groef in het kopse mes verbinding van het
eerste paneel en sla het paneel voorzichtig
aan met de aanslagklos tot de kopse
verbinding geheel is gesloten. Let hierbij op
dat u op het mes slaat en niet tegen de

toplaag van het lamel parket om
beschadigingen te voorkomen. Eventueel
vrijgekomen lijm dient u direct middels
vochtige doek te verwijderen.
Maak de eerste rij af en gebruik het
overgebleven deel van de eerste rij om de
tweede rij te beginnen, dit stuk moet wel
minimaal 40cm zijn. Na plaatsing van het
reststuk dient het volgende paneel als volgt te
worden geplaatst. Breng lijm aan in de
groeven, zet de kopse zijde met de groef
schuin op het mes van het aansluitende
paneel en schuin op de langszijde van de
eerste rij en sla het paneel voorzichtig met de
klos op haar plaats. Na uitdroging van de lijm
is verwijdering nagenoeg onmogelijk
controleert u dus bij de eerste drie rijen of de
vloer recht ligt. Indien nodig stelt u bij middels
de afstandsklosjes. Bij de laatste rij legt u het
deel met het decor onder en de groef richting
de wand. Plaats een afstandsblokje en schuif
het paneel er tegenaan. Hierna kunt u het
aftekenen, op maat zagen en plaatsen.
Na plaatsing
Na het plaatsen kan de vloer direct worden
betreden. Het is aan te bevelen om de vloer
na plaatsing in de onderhoudsolie te zetten
voor extra bescherming.

